De conformitat amb el que preveuen 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 es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/534563)
Primer. 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 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: Aportar la documentació prevista en el punt 6 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.
Segon. Objecte
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.
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.
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.
Tercer. Bases reguladores
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.
Quart. Quantia
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.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
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.

Pàgina 1 de 2

Butlletí Oficial de la Província de Girona

BDNS(Identif.):534563

Núm. BOP 229 · Núm. edicte 8863 · Data 27-11-2020 · CVE BOP-2020_0_229_8863 · Pàg. 1-2 · https://ddgi.cat/bop

Extracte de la resolució de 19 de novembre de 2020 de l'Ajuntament de Figueres, de convocatòria
de subvencions per a persones jurídiques i físiques afectades pel cessament obligatori de les
activitats següents: establiments d'hosteleria i restauració, centres d'estètica, ludoteques, sales de
jocs infantils, empreses organitzadores d'esdeveniments, cines i locals d'oci nocturn
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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 subvencions presentades
resten condicionades a l'aprovació definitiva de les bases.
Cada persona jurídica o física pot presentar una única sol·licitud. La sol·licitud de la subvenció
implica l'acceptació d'aquestes bases.
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.
La documentació a aportar serà la següent: Instància específica sol·licitant la subvenció,
adjuntant: Alta IAE i Model 036 o 037, segons correspongui
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.
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.
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.
Atès que d'acord amb el que disposa la base cinquena i novena la justificació es farà en el
moment de la sol·licitud, l'Ajuntament de Figueres farà efectiu, en un únic pagament, la subvenció
concedida d'acord amb el pla de disposició de fons de la Tresoreria.
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