AJUNTAMENT DE FIGUERES

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre,General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la
qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http:// www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index)

Primer. Beneficiaris
Poden sol·licitar aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que tinguin l'activitat en el
municipi de Figueres i ofereixin atenció al públic a les seves instal·lacions.
Requisits per a sol·licitar la subvenció i manera d'acreditar-los
Poden sol·licitar aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que tinguin l'activitat en el
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 en el
municipi o les altes fiscals i laborals corresponents per a poder dur-la a terme. La forma
d'acreditació dels requisits és la que es preveu al punt 6 de la present convocatòria.

Segon. Objecte.
Objecte, condicions i finalitat de la concessió de les subvencions.
Aquesta convocatòria està específicament destinada a ajudar econòmicament als establiments
comercials i negocis amb atenció al públic de Figueres per a la compra o
instal·lació de mesures higièniques i de seguretat relacionades amb la gestió i prevenció de la
pandèmia COVID-19.
Aquesta subvenció s'emmarca dins del 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.
El procediment de concessió d'aquesta subvenció és el de concurrència no competitiva amb la
modalitat de concessió directa, prevista en l'article 22.2.c de la Llei 38/2003,ngeneral de
subvencions.
Requisits per a sol·licitar la subvenció i manera d'acreditar-los
Poden sol·licitar aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que tinguin l'activitat en el
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 en el
municipi o les altes fiscals i laborals corresponents per a poder dur-la a terme. La forma
d'acreditació dels requisits és la que es preveu al punt 6 de la present convocatòria.
Documents i informacions que han d'acompanyar a la sol·licitud
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Administració pública: Ajuntament de Figueres
Codi administració pública: L01170669
Òrgan: Ajuntament de Figueres
Codi òrgan: L01170669
Id anunci: 63167
Codi convocatòria: 512542
Ref convocatòria: 2.52948590227973
Des convocatòria: Extracte de la resolució per la qual es convoquen les subvencions per a la
compra o instal·lació mesures higièniques i de seguretat als establiments comercials i negocis
amb atenció al públic de Figueres del Pla de Reactivació Municipal 2020
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Extracte en la BDNS de la Convocatòria 512542, 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 del Pla de Reactivació Municipal 2020

Quart. Quantia.
Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es financen amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2020 301R8 43000 77000 Ajudes obertura i renovació establiments
comercials i es destina la quantitat total de 300.000 euros, un màxim de 1.000 € per sol·licitud.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per a la presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbil a partir de l'endemà de la
publicació al BOP de l'extracte de la publicació de la present convocatòria a la BDNS.

Sisè. Altres dades.
Criteris de valoració de les sol·licituds 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 a mantenir els espais oberts al públic amb les
condicions sanitàries òptimes per a desenvolupar l'activitat.
- La instal·lació de mesures de protecció sanitària i higiènica als establiments i locals comercials,
dirigides tant als consumidors com als treballadors de l'establiment.
Aquests materials i instal·lacions podran ser:
- Mampares protectores
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Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'anunci del DOGC Núm. 8135,
de 18 de maig de 2020, així com l'edicte 2846, de 14 de maig de 2020 del BOP de Girona.
La convocatòria es realitza de conformitat amb la convocatòria aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió de data 18/06/2020 per la qual es convoquen els subvencions per a la compra o
instal·lació de mesuris higièniques i de seguretat als establiments
comercials i negocis amb atenció al públic de Figueres del Pla de Reactivació Municipal de
Figueres 2020 .

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Les sol·licituds s'hauran de presentar de manera telemàtica a través de la instànciagenèrica
adjunta a la present convocatòria.
Cal adjuntar la documentació següent: - 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 a presentar, al mateix moment, la
documentació justificativa de les dades declarades a la sol·licitud de subvenció, d'acord amb la
manera de procedir establert en l'article nou de les bases, això és:
· Compte justificatiu segons model de l'Ajuntament de Figueres.
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 s'adjunti:
· Declaració responsable on es manifesti que els documents adjuntats són còpies idèntiques als
documents originals
En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida en 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 a esmenar-lo. En el cas que no s'esmeni dins d'aquest termini s'entendrà per
desistida la petició de subvenció.

Figueres, 25 de juny de 2020
Jesús Quiroga
Regidor delegat del Servei d'Empresa i Ocupació
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- 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
No són subvencionables les compres de guants, màscares 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 esgotat 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 la higiene a
l'establiment durant un període d'almenys dos anys.
Òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment La instrucció del procediment de
concessió d'aquestes subvencions correspon de 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 a resoldre qualsevol eventualitat no
regulada expressament per aquestes bases.
Termini de resolució i notificació.
Les sol·licituds s'instruiran de manera independent cadascuna i per ordre cronològic de
presentació, sempre que la documentació exigida sigui correcta íntegrament. 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 com a la seu
electrònica de l'Ajuntament de Figueres, i en cap cas es notificarà individualment als interessats.
Mitjà de notificació
Els acords seran 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.
Règim de recursos L'acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i es
podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
seva publicació. Alternativament i de manera potestativa, es podrà
interposar recurs de reposició davant l'òrgan competent per a resoldre, en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà de la seva publicació.
Publicitat Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Figueres.
Així mateix, també es publicarà al BOP de Girona l'extracte de la publicació de la present
convocatòria a la BDNS.

