Anunci relatiu a l’aprovació
reguladores d’una subvenció

inicial

d’unes

Bases

específiques

La Junta de Govern Local en sessió de 7 de maig de 2020 va aprovar
inicialment les bases específiques reguladores de la subvenció per
a la compra o instal·lació de mesures higièniques i de seguretat
als establiments comercials i negocis amb atenció al públic de
Figueres del Pla de Reactivació Municipal de Figueres 2020.
Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies
hàbils, que es comptarà a partir de l’endemà del dia de la
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes
de presentació de reclamacions i/o al·legacions.
Exhaurit
el
termini
atorgat
sense
haver-se
presentat
cap
al·legació aquestes bases específiques reguladores s'entendran
aprovades definitivament sense necessitat d'ulterior acord.
La transcripció íntegra d’aquestes Bases, és la següent:
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ PER A LA COMPRA O
INSTAL·LACIÓ
DE
MESURES
HIGIÈNIQUES
I
DE
SEGURETAT
ALS
ESTABLIMENTS COMERCIALS I NEGOCIS AMB ATENCIÓ AL PÚBLIC DE
FIGUERES DEL PLA DE REACTIVACIÓ MUNICIPAL DE FIGUERES 2020
Article 1. Objecte i finalitat
L’objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de
subvencions per a la compra o instal·lació de mesures higièniques
i de seguretat als establiments comercials i negocis amb atenció
al públic de Figueres.
Aquesta subvenció s'emmarca dins el Pla de Reactivació Econòmica
Municipal de Figueres, que és un programa de subvencions directes
per empreses, professionals i autònoms de qualsevol sector
empresarial (sector comercial, restauració, serveis, indústria,
etc.) de Figueres afectat per la crisi del COVID-19, amb la
finalitat d’aconseguir reactivar l’economia de la ciutat en el
menor temps possible.
Així mateix, com a interès general dels veïns de Figueres, es
pretén protegir la seva salut i evitar la propagació del contagi
del COVID-19 un cop s’aixequin les mesures de confinament i es
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Número d’expedient: SIDO2020000316
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U.A 4.3

permeti la
municipi.

represa

de

l’activitat

empresarial

i

comercial

del

Article 3. Àmbit d’aplicació i beneficiaris
Són beneficiaris de la subvenció les persones físiques o
jurídiques que tinguin l’activitat al municipi de Figueres i
ofereixin atenció al públic a les seves instal·lacions.
S’entén per activitat empresarial aquelles organitzacions que
tenen llicència d’activitat al municipi o les altes fiscals i
laborals corresponents per poder dur-la a terme.
Article 4. Despeses subvencionables i quantia de la subvenció
Només seran subvencionables inversions per a la compra o
instal·lació de mesures higièniques i de seguretat relacionades
amb la gestió i prevenció de la pandèmia COVID-19. En aquest
sentit, s’entén per inversió, el següent:
La compra d’equipaments d'higiene i seguretat per mantenir
els espais oberts al públic amb les condicions sanitàries
òptimes per desenvolupar l'activitat.
La instal·lació de mesures de protecció sanitària i higiènica
als establiments i locals comercials, adreçades tant als
consumidors com als treballadors de l’establiment.
Aquests materials i instal·lacions podran ser:
Mampares protectores
Màquines de purificació d'ozó
Màquines de cobrament automàtic i sistemes de cobrament
contactless
Portes d’obertura i tancament automàtic per sensors
Altres mesures similars recomanades per les autoritats
sanitàries
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Les subvencions objecte de les presents bases tenen caràcter
discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i
reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació
vigent o en aquestes bases.
Les subvencions no generen cap dret per a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent.
El procediment de concessió d’aquesta subvenció és el de
concurrència no competitiva amb la modalitat de concessió directa,
prevista a l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, general de
subvencions.
L’aprovació
d’aquestes
bases,
la
seva
convocatòria
i
la
corresponent resolució correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb la delegació de competències del Ple a la Junta de
Govern Local de data 15 de juliol de 2019.
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Article 2. Naturalesa i forma de concessió

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que es
determini en la convocatòria. Es publicarà en el BOP l’extracte de
la convocatòria publicada a la BDNS. En cas que amb anterioritat a
aquesta data s’hagi exhaurit el pressupost previst, es dictarà una
resolució d’Alcaldia que recollirà aquest extrem i serà objecte de
publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament de Figueres, en
l’apartat corresponent en la convocatòria de la subvenció.
Cada sol·licitant pot presentar una sol·licitud per establiment i
negoci amb atenció al púbic, fins a un màxim de cinc sol·licituds.
Cada sol·licitud ha de fer referència a un sol establiment.
Les sol·licituds s’hauran de presentar de forma telemàtica a
través de la instància genèrica, accessible des de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Figueres.
La sol·licitud de la subvenció implica l’acceptació de les bases
reguladores.
Article 6. Documentació a aportar
Instància sol·licitant la subvenció a través de la seu
electrònica, adjuntant:
Alta IAE – Model 036 o 037
Declaració responsable del nombre de treballadors que tenen
al seu càrrec
En cas que no es presenti la justificació al mateix moment
que la sol·licitud, pressupostos de les inversions, d'acord
amb l'article 4.
Declaració responsable conforme s’està al corrent de les
obligacions tributàries i de la seguretat social.
En cas de sol·licitar subvencions de 3.000 € o superiors
(pels
casos
de
persones
amb
tres,
quatre
o
cinc
establiments), certificat d’estar al corrent de les
obligacions tributàries i de la seguretat social.
En cas que la totalitat de les inversions s’hagin realitzat abans
del període de presentació de sol·licituds, en la presentació de
la sol·licitud es pot optar per presentar, al mateix moment, la
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Article 5. Sol·licitud de la subvenció
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No són subvencionables les compres de guants, mascaretes i gel
hidroalcohòlic, així com qualsevol altre material fungible.
L’IVA no és subvencionable.
Les despeses seran 100% subvencionables, amb un màxim de 1.000 €
per sol·licitud. Una vegada exhaurit el crèdit disponible, el qual
és de 300.000 €, la presentació de la sol·licitud no dóna dret a
l’obtenció de la subvenció.
L’àmbit temporal de la subvenció tindrà caràcter retroactiu al
moment de la declaració de l'estat d'alarma, és a dir, seran
despeses subvencionables totes aquelles inversions que s’hagin
produït des de la Declaració de l’Estat d’Alarma.
El beneficiari haurà de destinar els béns subvencionables per a
mantenir la seguretat i l’higiene a l’establiment durant un
període d’almenys dos anys.

documentació justificativa de les dades declarades a la sol·licitud de subvenció, d’acord amb el mode de procedir establert a
l’article nou de les presents bases, això és:

Article 7. Ordenació, instrucció i resolució de l’expedient
La ordenació i instrucció del procediment de concessió d’aquestes
subvencions
correspon
a
l’àrea
de
Promoció
Econòmica
de
l’Ajuntament de Figueres, sense perjudici de les delegacions que
es considerin oportunes, la qual realitzarà les actuacions
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de
les dades en virtut de les quals es formularà la corresponent
proposta de concessió.
La Junta de Govern Local és l’òrgan competent per a la resolució
del procediment d’atorgament de les subvencions i és competent per
resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per
aquestes bases.
Les sol·licituds s’instruiran de forma independent cadascuna i per
ordre cronològic de presentació, sempre que la documentació
exigida sigui correcta en la seva totalitat. En cas d’esmenes, la
sol·licitud s’entendrà presentada en data de presentació de
l’última esmena.
En el cas que es presenti la sol·licitud de la subvenció al mateix
moment que la justificació, s’acordarà qui són els beneficiaris de
la subvenció i la quantitat a la qual tenen dret. Aquest
acord
s’adoptarà en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la
data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Aquest acord serà objecte de publicació al Butlletí oficial de la
província, així com a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Figueres, i en cap cas es
notificarà individualment als
interessats.
En els casos que la justificació es presenti a posteriori de la
sol·licitud de subvenció es realitzarà un altre acord a partir de
la data del termini màxim de justificació en el qual es
determinarà qui són els beneficiaris de la subvenció i la
quantitat a la qual tenen dret. Aquest acord s’adoptarà en el
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització
del termini de presentació de justificacions. Aquest acord serà
objecte de publicació al Butlletí oficial de la província, així
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La documentació presentada juntament amb la sol·licitud o amb els
altres tràmits associats al procediment de concessió pot ser una
còpia simple (document escanejat en PDF), sempre que, en aquest
darrer cas, es manifesti a través d'una declaració responsable que
els documents adjuntats són còpies idèntiques als documents originals.
En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les bases, es farà un requeriment formal i es donarà un
termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció de
la notificació per esmenar-ho. En el cas que no s’esmeni dins
d’aquest termini s’entendrà per desistida la petició de subvenció.
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Compte justificatiu segons model de l’Ajuntament de Figueres

com a la seu electrònica de l’Ajuntament de Figueres, i en cap cas
es notificarà individualment als interessats.

Article 9. Justificació de la subvenció
L'òrgan gestor, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la
correcta aplicació de la subvenció, requerirà la documentació justificativa de les dades declarades a la sol·licitud presentada.
El termini per a la presentació de la justificació serà fins el 31
de setembre de 2020.
En cas que la justificació no s’hagi presentat al mateix moment
que la sol·licitud de la subvenció, la justificació de la subvenció s’ha de presentar, de forma telemàtica i dins del termini indicat, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Figueres,
mitjançant el model de sol·licitud normalitzat i acompanyada de la
documentació següent:
Compte justificatiu segons model de l’Ajuntament de Figueres.
En cas que no es presenti la justificació es revocarà la totalitat
de la subvenció.
La comprovació de la documentació requerida s'efectuarà per part
de l’Àrea gestora de l’Ajuntament que efectua la instrucció del
procediment dins l'exercici pressupostari de la concessió de la
subvenció, la qual haurà d’emetre un informe detallant per a cada
persona beneficiària si s’ha justificat o no correctament la subvenció atorgada.
En el cas de sol·licitar la subvenció per a més d’un establiment
caldrà presentar una justificació per establiment i, per tant,
caldrà presentar un compte justificatiu per a cada una, amb les
factures corresponents per a cada establiment de manera individualitzada.
Article 10. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de la subvenció contemplada en les presents bases
s’obligaran a complir les següents condicions:
- Complir
l'objectiu
que
fonamenta
la
concessió
de
la
subvenció.
- Permetre
la
inspecció
municipal
de
les
inversions
realitzades, facilitant-ne les dades i documents que els
siguin sol·licitats.
- Presentar la justificació de la subvenció, d’acord amb
l’article 9 de les presents bases.
- Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos
que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
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L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament un cop
s’hagi presentat la justificació, prèvia validació de l’òrgan gestor.
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Article 8. Pagament

Article 12. Inadmissió i desistiment
L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta
la inadmissió de la sol·licitud.
La manca de presentació de qualsevol dels documents exigits per
aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el
termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta el
desistiment de la sol·licitud.
Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la
seva sol·licitud de subvenció abans de rebre la resolució d'atorgament, presentant un escrit de desistiment.
Article 13. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa
en els articles 52 a 69 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de Subvencions.
Article 14. Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
ció de dades personals i garantia dels drets
el que estableix el Reglament (UE) 2016/679
caràcter personal seran tractades d'acord amb
guretat i confidencialitat que estableix la
tecció de dades.

desembre, de protecdigitals (LOPDGDD) i
(RGPD), les dades de
els principis de senormativa sobre pro-

Article 15. Règim jurídic
En tot allò no previst expressament en aquestes bases són
d’aplicació les Bases d’execució del Pressupost municipal; la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la llei general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny ,
pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals; el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
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Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció, destinada a aquesta mateixa finalitat,
concedit/da per l’Ajuntament de Figueres.
Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb
altres ajuts, subvencions, prestacions i ingressos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o
privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals.
El conjunt d'aportacions no podrà superar la totalitat del cost de
les actuacions subvencionades.
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Article 11. Incompatibilitats

Locals, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i la resta de
normativa d’aplicació.
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Figueres, el dia que signo aquest document.
L’Alcaldessa-presidenta,

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Agnès Lladó Saus

Document signat per Agnès Lladó Saus - DNI (SIG)
en data 11/05/2020

Signat per: Diputació de Girona
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