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Convocatòria de subvencions municipals a agents culturals locals i entitats sense 
ànim de lucre afectats per les mesures derivades de l’estat d’alarma decretat amb 
motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 
 

 
Primer. Beneficiaris. 
 
Agents culturals locals i entitats sense ànim de lucre que s’han vist afectats per les mesures 
derivades de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que 
s’han vist obligats a tancar les seves instal·lacions i a anul·lar o ajornar les seves programacions 
(centres de formació, pràctica i aprenentatge de competències artístiques, arts escèniques, arts 
visuals i cultura digital, cinema i audiovisuals, música, promoció de la lectura i promoció de la 
perspectiva intercultural). 
 
En el moment de presentar la sol·licitud caldrà acomplir els requisits següents:  
 

a) Disposar al municipi del Masnou d’una activitat o servei de naturalesa cultural, legalitzat, 
que hagi estat objecte de suspensió d’activitat amb motiu de l’aplicació del Reial Decret 
463/2020 o altres acordats amb la mateixa finalitat de resposta a la crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19.  

b) En el cas de les entitats sense ànim de lucre, trobar-se inscrita en el Registre Municipal 
d’Entitats i disposar d’una seu o local social al municipi del Masnou.  

c) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

d) No ser deutores de l’Ajuntament del Masnou per cap concepte.  

e) Estar en possessió, quan correspongui, de la llicència o autorització que correspongui 
segons l’activitat desenvolupada.   

 
 
Segon. Objecte. 
 

L’objecte de les subvencions, segons es recull a l’apartat 4 de les Bases específiques, és el 

finançament de despeses específiques i quantificables originades per la suspensió 

d’activitats i tancament d’equipaments derivades de l’aplicació de l’article 10 del Reial Decret 

463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de 

crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o d’altres mesures similars que puguin prendre les 

autoritats competents pel mateix motiu d’emergència sanitària. Així com finançar despeses 

per lloguer de locals d’entitats sense ànim de lucre que acreditin també que han vist els seus 

ingressos afectats per l’efecte de la crisi sanitària. 

 
 
Tercer. Bases Reguladores. 
 
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a agents culturals locals i entitats 
sense ànim de lucre afectats per les mesures derivades de l’estat d’alarma decretat amb motiu de 
la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada 
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el 29 d’abril de 2020 i publicades amb el text definitiu al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
en data 6 de juliol de 2020.  
 
Quart. Quantia  
 
L’import global màxim és de 30.000€, els crèdits de la qual s’imputaran a l’aplicació 
2020.CU.33419.48001 “Subvencions promocions culturals” del pressupost de despeses. 
 
L’import de cada subvenció individualitzada que d’acord amb el que estableix l’article 11 de les 
bases específiques podrà suposar la totalitat de les despeses justificades, no podrà excedir de 
l’import unitari màxim de 3.000 €. 
 
En el supòsit que el nombre de beneficiaris que complissin els requisits esgotés el crèdit 
pressupostari previst, la Junta de Govern Local podrà ampliar l’import màxim detallat anteriorment, 
prèvia la disponibilitat dels crèdits necessaris a l’aplicació indicada. Si no es pot ampliar l’import 
màxim es procedirà a una reducció lineal de l’import a assignar a totes les sol·licituds acceptades. 
 
Cinquè. Despeses subvencionables 
 
La comissió d’examen i valoració de les sol·licituds determinarà quines sol·licituds compleixen els 
requisits establerts a les bases específiques reguladores i responen de manera indubtable a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada pels conceptes subvencionables següents: 
 

- Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física. 
- Lloguers: arrendament de bens immobles i bens mobles. 
- Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles. 
- Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria. 
- Assegurances. 
- Material tècnic o de producció d’activitats suspeses que no sigui reutilitzable. 

 
Les despeses elegibles seran aquelles incloses entre el 14 de març i fins l’últim dia de vigència de 
l’estat d’alarma i les respectives pròrrogues. 
 
 

Sisè. Presentació de sol·licituds. 
 

1. Les sol·licituds i tota la documentació que es requereixi s’haurà de presentar telemàticament 
al registre de l’Ajuntament del Masnou.  
 

2. D’acord al contingut de l’article 20 de les bases específiques reguladores d’aquests ajuts la 
documentació de justificació es presentarà juntament amb la sol·licitud. 
 

3. El termini per a la presentació de les sol·licituds s’iniciarà a partir del dia següent al de la 
publicació al BOPB de l’extracte d’aquesta convocatòria i fins al 15 de setembre de 2020.  

 
4. Els formularis normalitzats per a la realització del tràmit estaran disponibles al tràmit concret 

que es publiqui al catàleg de tràmits de la web municipal (www.elmasnou.cat). 
 

5. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 

http://www.elmasnou.cat/


  

  

6. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació següent: 
 
a) Instància de sol·licitud, segons model normalitzat.  

b) NIF del sol·licitant.  

c) Documentació acreditativa d’estar degudament constituïda:  
 
‒ Persona física: Declaració fiscal d’inici de l’activitat .  

‒ Persona jurídica: Estatuts de constitució, i si s’escau, declaració fiscal d’inici de l’activitat, 

document acreditatiu de l’alta a la Seguretat Social.  
 
d) Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Estat i 
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.  

e) Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions amb l’Ajuntament del 
Masnou.  

f) Dades bancàries on, si és subvencionada, es podrà transferir l’import de la subvenció.  

g) Permís d’activitat  

7. No serà necessari aportar els certificats ni altres documents acreditatius de la situació que 
fonamenta la concessió de les subvencions o les circumstàncies previstes, quan l’òrgan que 
l’atorga pugui consultar i verificar  telemàticament les dades declarades i consti en la 
sol·licitud el consentiment per què es realitzi la consulta esmentada o bé existeixi una norma 
amb rang de llei que l’autoritzi. 

 

a) Addicionalment caldrà presentar la següent documentació específica següent: 
 

 Contracte de lloguer del local, si escau. 

 Justificants bancaris del pagament del contracte de lloguer, corresponent als 
mesos dels períodes subvencionables, si escau. 

 Contractes de treball del personal contractat amb anterioritat o posterioritat a la 
declaració de l’estat d’alarma i pel qual es vol sol·licitar subvenció. 

 Nòmina i justificant de pagament dels mesos dels quals es sol·licita subvenció. 

 Factures o documents de valor probatori equivalent corresponents a aquelles 
despeses per les que se sol·licita la subvenció amb els justificants bancaris que 
indiquin el seu pagament efectiu. 
 

8. Només es podrà presentar una sol·licitud per cada activitat econòmica o entitat. En el cas 
que es presenti més d’una sol·licitud s’entendrà que la sol·licitud vàlida és la darrera i es 
desestimaran les restants. 
 

9. La presentació de la sol·licitud per a l’atorgament de les subvencions regulades en les bases 
específiques d’aquests ajuts implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al 
tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació en els termes que es preveuen 
a la normativa vigent en matèria de subvencions i de transparència.  
 

10. Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la 
informació, es requerirà als sol·licitants que ho esmenin en el termini màxim i improrrogable 
de 10 dies, amb l’advertiment exprés que, passat aquest termini sense que el sol·licitants 
hagi complert el requeriment, se’l tindrà per desistit de la sol·licitud. Aquest termini haurà de 
ser igual per a totes les sol·licituds afectades. 
 

11. L’Ajuntament garanteix la confidencialitat de la documentació aportada 
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Setè. Pagament. 
 

El pagament de les subvencions s'efectuarà una vegada s’hagi procedit a la comprovació de la 

documentació justificativa presentada juntament amb la sol·licitud.  

 

 


