ANUNCI sobre la convocatòria i l’aprovació d’unes Bases
específiques reguladores d’una subvenció
Per Decret signat per l’Alcaldia Presidència de data 19 de
novembre de 2020 s’ha aprovat la convocatòria i les bases
específiques per a la concessió de subvencions a les
persones jurídiques i físiques afectades pel cessament
obligatori
de
les
activitats
següents:
establiments
d’hostaleria i restauració, centres d’estètica, ludoteques,
sales
de
jocs
infantils,
empreses
organitzadores
d’esdeveniments, cinemes i locals d’oci nocturn, dins del
Pla de Reactivació Municipal de Figueres 2020.
Es sotmeten les bases a informació pública pel termini de
10 dies hàbils, que es comptaran a partir de l’endemà del
dia de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de
la Província de Girona, 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.
El termini per a presentar les sol·licituds s’inicia
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 7 de
desembre de 2020.
La transcripció íntegra d’aquestes Bases, és la següent:
CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS A LES PERSONES JURÍDIQUES I FÍSIQUES AFECTADES
PEL CESSAMENT OBLIGATORI DE LES ACTIVITATS SEGÜENTS:
ESTABLIMENTS
D’HOSTALERIA
I
RESTAURACIÓ,
CENTRES
D’ESTÈTICA, LUDOTEQUES, SALES DE JOCS INFANTILS, EMPRESES
ORGANITZADORES D’ESDEVENIMENTS, CINEMES I LOCALS D’OCI
NOCTURN
1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria i bases és regular la
concessió
d’una
subvenció
d’urgència
a
determinades
persones jurídiques i físiques que han hagut de cessar la
seva activitat degut a les restriccions establertes per les
autoritats arran de la pandèmia mundial de SARS-CoV-2.
Les subvencions tenen com a finalitat ajudar a afrontar la
situació econòmica derivada del cessament obligatori
d’algunes de les activitats afectades per la Resolució
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2. Naturalesa, forma de concessió i règim jurídic
Les subvencions objecte de la present convocatòria 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.
En tot allò no previst en aquestes Bases i convocatòria
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 del Covid-19, com a la resta de normativa vigent
que sigui d’aplicació.
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.
3. Àmbit d’aplicació i beneficiaris
Són beneficiaris de la subvenció les persones jurídiques i
físiques titulars d’activitats ubicades al municipi de
Figueres i que s’hagin vist afectades pel cessament
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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 de la COVID-19, amb la finalitat d’aconseguir
reactivar l’economia de la ciutat en el menor temps
possible.
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SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i
es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19
al
territori
de
Catalunya;
i
per
la
resolució
SLT/2782/2020, de 19 d’agost, per la qual es modifica la
resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost, per la qual
s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya
per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial
del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre
la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per
a la contenció de la pandèmia de COVID-19.

Aportar la documentació
d’aquestes bases.



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.

prevista

en

el

punt

6

4. Despeses subvencionables, crèdit pressupostari assignat
i quantia de la subvenció
El fet subvencionable és ser persona jurídica o física
titular d’activitat ubicada al municipi de Figueres i que
s’hagi vist afectades pel cessament obligatori de les
següents
activitats:
establiments
d’hostaleria
i
restauració, centres d’estètica, ludoteques, sales de jocs
infantils, empreses organitzadores d’esdeveniments, cinemes
i locals d’oci nocturn.
Atès que la subvenció ja està predeterminada, no hi ha cap
altre criteri de valoració que el compliment de la condició
de beneficiari.
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es financen
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020 401 43001
48001 i s’hi destina la quantitat total de 40.000 euros,
ampliable a 170.000 euros, amb una subvenció màxima de 500
euros per sol·licitud, fins esgotar el crèdit disponible.
L'efectivitat de la quantitat addicional fins a 170.000
euros queda condicionada a la declaració de disponibilitat
de crèdit com a conseqüència d’una ampliació de crèdit
mitjançant la preceptiva aprovació de la modificació
pressupostària que procedeixi, la qual es produirà en un
moment anterior a la resolució de la concessió de la
subvenció.
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 10 dies hàbils des de l’endemà
de la publicació. Passat aquest termini, les bases
s’entendran aprovades definitivament.
Les sol·licituds es podran presentar des de l’endemà de la
publicació de la convocatòria i Bases al BOP i fins el 7 de
desembre. En aquest sentit, les sol·licituds de les
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obligatori
de
les
següents
activitats:
establiments
d’hostaleria i restauració, centres d’estètica, ludoteques,
sales
de
jocs
infantils,
empreses
organitzadores
d’esdeveniments, cinemes i locals d’oci nocturn, i que
acreditin els següents requisits:

Per les persones físiques, les sol·licituds s’hauran de
presentar, preferiblement, de manera telemàtica. En cas
d’optar per a la presentació presencial, aquesta es
realitzarà a través de l’OMAC i amb cita prèvia. La
sol·licitud s’haurà de presentar, en ambdós casos, a través
de la instancia específica, annexada a aquestes bases i
convocatòria, i accessible des de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Figueres.
Per les persones jurídiques, les sol·licituds s’hauran de
presentar de forma telemàtica a través de la instància
específica, annexada a aquestes bases i convocatòria, i
accessible des de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Figueres.
Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, es requerirà
el sol·licitant per tal que les esmeni o la 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
l’Ajuntament de Figueres 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.
L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini
de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes
bases i convocatòria comporta la inadmissió de la
sol·licitud.
S’entén com a justificació per esser beneficiari de la
subvenció
l’acreditació
de
ser
titular
d’activitats
ubicades al municipi de Figueres i que s’hagin vist
afectades pel
cessament obligatori de
les
següents
activitats:
establiments
d’hostaleria
i
restauració,
centres d’estètica, ludoteques, sales de jocs infantils,
empreses organitzadores d’esdeveniments, cinemes i locals
d’oci nocturn.
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Cada persona jurídica o física pot presentar una única
sol·licitud. La sol·licitud de la subvenció implica
l’acceptació d’aquestes bases.
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subvencions presentades resten condicionades a l’aprovació
definitiva de les bases.

subvenció,

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.
7. Ordenació, instrucció i resolució de l’expedient
La ordenació i instrucció del procediment de concessió
d’aquestes subvencions correspon als tècnics de l’àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres adscrits a
empresa i comerç, els quals realitzaran les actuacions
necessàries
per
a
la
determinació,
coneixement
i
comprovació de les dades en virtut de les quals es
formularà la corresponent proposta de resolució.
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.
Una Comissió Avaluadora (òrgan col·legiat) es reunirà per
examinar si els beneficiaris compleixen tots els requisits
necessaris per accedir a les subvencions. De tot l’actuat
en aquesta reunió s’aixecarà acta. La Comissió Avaluadora
estarà integrada pels següents membres:
-

Regidor d’empresa i ocupació
Cap d’Àrea de Promoció Econòmica
Tècnic de promoció econòmica o persona en qui delegui

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’acta
de la reunió de la Comissió Avaluadora, formularà proposta
de resolució que contingui la relació de sol·licitants pels
que es proposa la concessió de la subvenció i la seva
quantia, especificant els raonaments seguits per efectuarla.
La competència per resoldre el procediment i concedir la
subvenció s’atribueix a l’Alcaldia o en qui delegi, que
dictarà aquesta resolució un cop dictada la proposta de
resolució definitiva. La resolució es publicarà en el BOP i
a la BDNS.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

6. Documentació a aportar
 Instància
específica
sol·licitant
la
adjuntant:
 Alta IAE
 Model 036 o 037, segons correspongui
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Aquesta acreditació es portarà a terme adjuntant a la
sol·licitud el document d’alta a l’IAE i el model 036 o
037, segons correspongui.

L’alcaldia o en qui delegui també serà l’òrgan encarregat
de resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament
en aquestes bases i convocatòria.
8. Pagament
Atès que d’acord amb el que disposa la base cinquena
novena la justificació es farà en el moment de
sol·licitud, l’Ajuntament de Figueres farà efectiu, en
únic pagament, la subvenció concedida d’acord amb el pla
disposició de fons de la Tresoreria.

i
la
un
de

9. Justificació de la subvenció
D’acord amb allò que estableix l’article 30.7 de la LGS i
atès que la subvenció es concedeix en concurrència a la
situació de tancament obligatori, no caldrà cap altre
justificació que l’acreditació, en la sol·licitud de
subvenció, de ser persones jurídiques o físiques titulars
d’activitats ubicades al municipi de Figueres i que s’hagin
vist afectades pel cessament obligatori de les següents
activitats:
establiments
d’hostaleria
i
restauració,
centres d’estètica, ludoteques, sales de jocs infantils,
empreses organitzadores d’esdeveniments, cinemes i locals
d’oci nocturn; sens perjudici del controls que es puguin
establir per a la seva comprovació.
10. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes
en les disposicions normatives que hi són d’aplicació i, en
concret les següents:
-

Acceptar i complir la normativa de l’Ajuntament de
Figueres.

-

Acreditar
que
s’han
vist
afectats
per
les
circumstàncies que motiven l’objecte de la subvenció
d’acord amb les condicions establertes.

-

Facilitar tota la informació
requereixi l’Ajuntament.

-

Sotmetre’s a
eventualment

complementària

les accions de control financer
pugui
realitzar
l’Ajuntament

que
que
en
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A la resolució de procediment de concessió de les
subvencions cal manifestar, si és el cas, les sol·licituds
desestimades degudament motivades.
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.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

El termini màxim per resoldre i publicar la resolució del
procediment no podrà excedir de 50 dies naturals, a comptar
des de la publicació de la convocatòria. L’òrgan competent
per a resoldre podrà dictar resolucions parcials per tal
d’agilitzar el procediment.

Sotmetre’s a les accions de control que pugui
realitzar l’ajuntament per a comprovar que la persona
jurídica
o
física
disposa
de
la
situació
administrativa
pertinent
en
cada
cas
per
a
desenvolupar
l’activitat
(llicència,
comunicació
prèvia, declaració responsable...).

-

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 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.
Quan el beneficiari sigui una persona jurídica en seran
responsables subsidiaris els administradors o els seus
representants legals.
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-
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compliment dels articles 44 i següents de la Llei
General de Subvencions.

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
Atès que s’ha acordat la tramitació d’urgència prevista a
l’art 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
aquestes bases se sotmeten a informació pública per un
termini de 10 dies hàbils. En el supòsit que durant el
termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions
i/o
reclamacions,
les
bases
quedaran
aprovades
definitivament.
Figueres, el dia que signo aquest document
L’alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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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.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

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.
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