
Convocatòria i bases per a l’atorgament de subvencions, en fase 2, a determinats 

establiments de la ciutat com a conseqüència de la utilització dels vals de 

descompte de la campanya Comprem a Figueres, dins del Pla de Reactivació 

Econòmica Municipal de Figueres 

 

1. Objecte i finalitat 

L’objecte d’aquesta convocatòria i bases és regular la fase 2 de la concessió de 

subvencions a determinats establiments de la ciutat com a conseqüència de la 

utilització dels vals de descompte de la campanya Comprem a Figueres, que es portarà 

a terme al municipi de Figueres els mesos d’octubre i novembre de 2021 

(concretament, de l’1 d’octubre al 15 de novembre de 2021). 

Aquesta subvenció s'emmarca dins el Pla de Reactivació Econòmica Municipal de 

Figueres, que és un programa de subvencions per determinats col·lectius de Figueres 

afectats per la crisi de la COVID-19, amb la finalitat d’aconseguir reactivar l’economia 

de la ciutat en el menor temps possible. 

 

2. Naturalesa i forma de concessió 

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. 

La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les  

regulacions particulars de procediment de concessió, d'acord amb la possibilitat 

prevista a l'article 23.2.a) LGS, degut a la proximitat temporal de la campanya. 

La gestió i la distribució de les subvencions en forma de vals de descompte anirà a 

càrrec de la Cambra de Comerç de Girona com a entitat col·laboradora, amb qui 

l’Ajuntament de Figueres, com a òrgan concedent, formalitzarà un conveni de 

col·laboració en el qual es regularan les condicions i les obligacions assumides per la 

Cambra de Comerç de Girona. 

En tot allò no previst en aquestes Bases s’estarà a allò disposat a la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 

que s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, l’Ordenança General de 

subvencions, les Bases d’execució del Pressupost Municipal i vigents i el Reial Decret 

Llei 8/2020, de 20 de març, de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic 

i social de la COVID-19, com a la resta de normativa vigent que sigui d’aplicació. 

 

3. Àmbit d’aplicació, beneficiaris i destinataris dels vals de descompte 

Són beneficiaris de les subvencions les persones jurídiques i físiques titulars 

d’activitats ubicades al municipi de Figueres amb establiments amb atenció al públic 

pertanyents als epígrafs de l’IAE inclosos en aquest article. 

Els beneficiaris han d’estar al corrent de pagament de les taxes i impostos municipals 



i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda i no trobar-se en cap de 

les circumstàncies previstes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions. 

Els beneficiaris establerts anteriorment rebran les subvencions a través de l’entitat 

col·laboradora establerta en l’article 2 d’aquestes bases, la qual s’encarregarà de la 

gestió i distribució de les subvencions actuant en nom i per compte de l’Ajuntament de 

Figueres. 

Aquests establiments adherits a la campanya no podran disposar de més de 49 

treballadors. 

Els establiments que es podran adherir a la campanya i que, per tant, poden optar a la 

subvenció són els pertanyents als epígrafs de l’IAE següents: 

Agrupació 65: Comerç al detall de productes industrials no alimentaris realitzat en 

establiments permanents. 

- Grup 651: Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i 

articles de cuir. 

- Grup 652: Comerç al detall de medicaments i de productes farmacèutics;     

comerç al detall d’articles de drogueria i neteja; perfumeria i cosmètica de tota 

classe; i de productes químics en general; comerç al detall d’herbes i plantes 

a herbolaris. Excepció: 652.1 Farmàcies. 

- Grup 653: Comerç al detall d’articles per a l’equipament de la llar i la 

construcció. 

- Grup 654: Comerç al detall de vehicles terrestres, aeronaus i embarcacions; 

i de maquinària, accessoris i peces de recanvi. 

- Grup 655: Comerç al detall de combustible, carburants i lubricants. 

- Grup 656: Comerç al detall de béns usats tal com mobles, roba i estris 

ordinaris d’ús domèstic. 

- Grup 657: Comerç al detall d’instruments musicals en general així com 

dels seus accessoris. 

- Grup 659: Altre comerç al detall. 

Agrupació 67: Serveis d’alimentació 

- Grup 671: Serveis a restaurants. 

- Grup 672: Serveis a cafeteries. 

- Grup 673: De cafès i bars, amb i sense menjar. 

- Grup 674: Serveis especials de restaurants, cafeteries i cafè-bar. 

- Grup 676: Serveis a xocolateries, gelateries i orxateries. 

- Grup 677: Serveis prestats pels establiments classificats als grups 671, 672, 

673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora dels mateixos 

establiments. Altres serveis d’alimentació. 

Agrupació 97: Serveis personals 

- Grup 971: Bugaderies, tintoreries i serveis similars. 

- Grup 972: Salons de perruqueria i instituts de bellesa. 



- Grup 973: Serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis    

de fotocòpies. 

- Grup 975: Serveis d’emmarcament. 

Quedaran exclosos els establiments de venda d’alimentació i les farmàcies. 

Podran optar a rebre 2 vals de 10,00 euros els ciutadans/es empadronats/des a 

Figueres d’entre 26 i 64 anys, ambdós inclosos (condicions en data 31/12/2020). 

També podran optar a rebre 2 vals de 10,00 euros les persones empadronades a 

Figueres des de l’01/01/2021 fins el 31/08/2021 que tinguessin entre 26 i 64 anys, 

ambdós inclosos (edats en data 31/12/2020).  

L’edat per a poder disposar dels vals de descompte serà la que es tingui a data 31 de 

desembre de 2020. 

L’Ajuntament de Figueres introduirà les dades de les persones empadronades a 

Figueres que compleixen els requisits d’edat esmenats anteriorment i aquests podran 

accedir als vals de descompte a través de l’aplicatiu proporcionat per l’Ajuntament de 

Figueres introduint el seu DNI. 

Per a utilitzar cada val de 10,00 euros caldrà realitzar una compra de com a mínim 

20,00 euros. En cada compra es podran utilitzar un o dos vals. Els dos vals de 

descompte es podran utilitzar en la mateixa compra quan aquesta hagi estat almenys 

de 40,00 euros. No es podran utilitzar més de dos vals de descompte en una mateixa 

compra. No es podran utilitzar vals de descompte de persones diferents en una mateixa 

compra.  

 

4. Despeses subvencionables, crèdit pressupostari i quantia de la subvenció 

Són despeses subvencionables les quantitats deixades d’ingressar com a 

conseqüència de la utilització, per part dels consumidors, dels vals de descompte de 

la  campanya Comprem a Figueres. 

La quantitat total destinada a la subvenció en forma de vals de descompte serà de 

153.200,00 euros, quantitat sobrant de la fase 1 d’aquesta iniciativa i de la qual 

143.700,00 euros els té en dipòsit la Cambra de Comerç de Girona d’acord amb el 

conveni subscrit com a entitat col·laboradora per a la gestió i distribució de les 

subvencions a determinats establiments de la ciutat com a conseqüència de la 

utilització dels vals de descompte de la campanya Comprem a Figueres, i 9.500,00 

euros corresponen a l’aplicació pressupostària 21 401R0 43000 48002 del pressupost 

vigent de l’Ajuntament de Figueres. 

La quantia de la subvenció per a cada establiment correspon al total de vals recollits i 

entrats i justificats correctament a l’aplicatiu per part d’aquest, amb un màxim de 

1.500,00 euros per establiment i fins a esgotar el crèdit disponible.  

Aquestes subvencions estaran subjectes a IVA, de forma que la base imposable estarà 

constituïda per la contraprestació total rebuda per l’establiment (la part proporcional del 

preu pagat per la persona consumidora i la part corresponent a l’import de la subvenció 

atorgada per l’Ajuntament). L’import subvencionable inclourà tant la base com l’IVA 

corresponent, que hauran de ser desglossats per l’establiment en la seva justificació. 

 

 



5. Sol·licitud de la subvenció 

Les bases i la convocatòria es publicaran en el BOP a través de la BDNS. Les bases 

restaran en període d’informació pública durant 20 dies hàbils des de l’endemà de la 

publicació. Passat aquest termini, les bases s’entendran aprovades definitivament. 

El termini per tal que els establiments es puguin adherir a la campanya i, per tant, 

sol·licitar la subvenció, serà de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2021. Tenint en 

compte que la campanya es durà a terme de l’1 d’octubre al 15 de novembre de 2021, 

els establiments que facin la sol·licitud de subvenció un cop hagi començat aquesta, 

s’incorporaran efectivament a la campanya una vegada rebuda la confirmació per part 

de la Cambra de Comerç de Girona indicant que la sol·licitud d’adhesió s’ha fet 

correctament i que les dades i documentació requerides han estat comprovades i son 

correctes.  

Per adherir-se a la campanya i, per tant, sol·licitar la subvenció, l’establiment haurà 

d’omplir i signar el formulari que s’inclourà a l’apartat específic de l’aplicatiu creat per 

aquesta iniciativa, així com adjuntar-hi la documentació requerida.  

En el cas que l’establiment ja hagi participat en la fase 1 de la iniciativa Comprem a 

Figueres, ho indicarà en el formulari corresponent que s’inclourà a l’apartat específic 

de l’aplicatiu creat per aquesta iniciativa. 

Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, la Cambra de Comerç de Girona, com a 

entitat col·laboradora, requerirà el sol·licitant per tal que les esmeni o presenti en el 

termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, amb l’advertiment que, en cas contrari, 

es declararà desistit de la petició i es procedirà a l’arxiu de les actuacions. Així 

mateix, si el sol·licitant ho autoritza, el requeriment d’esmena de sol·licitud es podrà 

realitzar per correu electrònic.       

Amb la presentació de la sol·licitud s’autoritza la Cambra de Comerç de Girona perquè 

comprovi d’ofici el compliment efectiu de les obligacions fiscals amb les hisendes 

públiques i amb la seguretat social. 

Paral·lelament, la mateixa sol·licitud de subvenció incorpora l’acceptació per part de la 

persona beneficiària de la subvenció en cas d’atorgar-se. 

Cada sol·licitant es comprometrà a assistir a una formació prèvia obligatòria (presencial 

o virtual) per tal de conèixer el funcionament de l’aplicatiu de validació dels vals de 

descompte i de justificació de les vendes mitjançant l’aportació de les fotografies dels 

corresponents tiquets de venda.  

L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de 

sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la no admissió de la sol·licitud. 

Cada sol·licitant pot presentar una única sol·licitud per establiment amb atenció al 

públic. La sol·licitud de la subvenció implica l’acceptació de les bases reguladores.  

 

6. Documentació a aportar 

La documentació que s’haurà d’adjuntar al formulari que s’inclourà a l’apartat específic 

de l’aplicatiu creat per aquesta campanya per a poder adherir-s’hi i, per tant, sol·licitar 

la subvenció, serà la següent: 

- Alta IAE, model 036 o 037, segons correspongui. 

- Fotografies de l’establiment. 



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 siguin còpies idèntiques als documents originals. 

En cas que la documentació a adjuntar a la instància ja estigui en poder de 

l’Administració, el sol·licitant ho haurà de fer saber a la instància, donant consentiment 

exprés a la Cambra de Comerç de Girona per poder accedir a aquestes dades. 

 

7. Ordenació, instrucció i resolució de l’expedient 

La ordenació i instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions en 

forma de vals de descompte, així com la resolució, correspon a la Cambra de Comerç 

de Girona en la forma que s’estableixi en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 

de Figueres i la Cambra. 

El termini màxim per resoldre l’acceptació de les subvencions no podrà excedir del 30 

de novembre de 2021.  

El venciment del termini màxim sense que s’hagi publicat la resolució legitima als 

interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la 

subvenció. 

La Cambra de Comerç de Girona serà l’encarregada de resoldre qualsevol eventualitat  

no regulada expressament en aquestes bases. 

 

8. Pagament 

La Cambra de Comerç de Girona abonarà setmanalment l’import de la subvenció 

prèvia validació de les justificacions que es vagin fent mentre avança la campanya. 

 

9. Justificació de la subvenció 

La justificació de la subvenció s’ha de presentar a la Cambra de Comerç de Girona en 

els termes que aquesta estableixi i a través de l’aplicatiu que li proporcionarà 

l’Ajuntament de Figueres. 

Els establiments hauran de validar els vals dins el seu període de validesa. 

L’import subvencionable inclourà tant la base com l’IVA corresponent, que hauran de 

ser desglossats per l’establiment en la seva justificació. 

Un cop verificada l’operació de venda amb els vals de descompte aplicats, aquesta 

formarà part de la documentació justificativa de la subvenció i podrà ser liquidada per 

part de l’entitat col·laboradora 

El termini màxim per a la presentació de la justificació serà fins el 22 de novembre de 

2021, sempre que no s’hagi anat justificant a mesura que avança la campanya. 

La comprovació de la documentació requerida s'efectuarà per part de la Cambra de 

Comerç de Girona. 

 

10. Obligacions dels beneficiaris i de l’entitat col·laboradora 

Els beneficiaris i l’entitat col·laboradora han de complir les obligacions establertes en 

les disposicions normatives que hi són d’aplicació i, en concret les següents, segons 



escaigui en cada un: 

a. Acceptar i complir la normativa. 

b. Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció. 

c. Facilitar tota la informació complementària que es requereixi. 

d. Sotmetre’s a les accions de control financer que eventualment es pugui 

realitzar en compliment dels articles 44 i següents de la Llei General de 

Subvencions. 

e. Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social. 

f. Sotmetre’s a les accions de control que es puguin realitzar per a comprovar 

el compliment de la normativa. 

g. Presentar la justificació de la subvenció. 

h. 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. 

 

11. Compatibilitat amb altres subvencions 

Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, 

subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol 

administració o ens, públic o privat, nacional o internacional. 

 

12. Reintegrament i revocació de les subvencions 

Les subvencions son de concessió voluntària, revocables i reductibles si el beneficiari    

o   l’entitat col·laboradora es veu afectat per alguna de les causes previstes a la 

normativa vigent, així com en el cas de que incompleixi alguna de les obligacions 

previstes en aquestes bases. 

Seran motius de reintegrament els motius següents d’acord amb l’article 36 i següents 

de la Llei General de Subvencions: el fet d’haver percebut la subvenció falsejant les 

condicions exigides o amagant les que haguessin impedit la seva concessió; 

l’incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; l’incompliment de 

l’obligació de justificar en els terminis establerts; la resistència o obstrucció a les 

actuacions de comprovació i de control financer; així com la resta de supòsits previstos 

en la normativa de la Llei General de Subvencions. A més, la persona subvencionada 

haurà d’ingressar els interessos dels excessos percebuts, calculats segons els tipus 

d’interès de demora, acreditats des del moment del pagament. 

Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El període d’ingrés en 

via voluntària serà l’establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no 

s’ingressessin en aquest període es procedirà per via de constrenyiment d’acord amb 

el Reglament General de Recaptació. 

 

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. 

 



14. Protecció de dades de caràcter personal 

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el que estableix el Reglament 

(UE) 2016/679 (RGPD), les dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb 

els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció 

de dades. 

 

15. Règim de recursos 

L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi podrà 

interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 

Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de 

la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs 

de reposició davant de l’òrgan competent per resoldre, en el termini d’un mes a comptar 

des del dia següent de la seva publicació. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 

al·legacions, o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi un recurs, 

l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin 

contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà l’alcaldia. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

En  el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions i/o 

reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 

 


