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núm. 3677
AJUntAment de cAsteLLó d’emPÚries 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per al foment del 
comerç del municipi 

Administració Pública: AJunTAmenT De CASTeLLÓ D’emPÚ-
rIeS 
Codi Administració Pública: L01170470 
Òrgan: AJunTAmenT De CASTeLLÓ D’emPÚrIeS 
Codi Òrgan: L01170470 
Id Anunci: 6746 
Codi convocatòria: 453974 
Des convocatòria: Subvencions per al foment del comerç del muni-
cipi 2019 

De conformitat amb el previst als 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 de la qual es pot consultar a la 
Base de Datos nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans). 
 
Primer. Beneficiaris 
Persones físiques o jurídiques titulars d’un establiment comercial 
a Castelló d’empúries que estiguin legalment constituïdes i que 
compleixin els requisits establerts en el punt 2 de les bases espe-
cífiques.
 
Segon. Objecte 
D’acord amb les bases especifiques aprovades per la Junta de Go-
vern Local de l’Ajuntament de Castelló d’empúries el dia 1 d’abril 
de 2019, l’objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions 
als establiments comercials per tal de donar suport a les accions de 
millora i/o rehabilitació d’establiments comercials consolidats, així 
com als establiments comercials de nova implementació, que es rea-
litzin de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019.
 
Tercer. Bases reguladores 
Aprovades per acord de la Junta de Govern Local de l’1 d’abril de 
2019:
Bases en català:
https://www.castello.cat/wp-content/uploads/2019/04/Bases-
subvencions-establiments-comercials-2019-aprovades.pdf
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Bases en castellà:
https://www.castello.cat/wp-content/uploads/2019/04/Bases-
específiques-ESP.pdf

Quart. Import 
La dotació màxima a subvencionar és de 52.372,00 €, que es finan-
cen amb càrrec a la partida pressupostària núm. 06 433 47001 corres-
ponent a “Suport a iniciatives empresarials”, del pressupost muni-
cipal corresponent a l’exercici 2019.
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
Les persones físiques o jurídiques titulars d’un establiment comer-
cial hauran de presentar les sol·licituds de subvenció als registres 
d’entrada municipals de l’Ajuntament de Castelló d’empúries 
(OmAC del Centre Històric i OmAC d’empuriabrava). Així mateix, 
també podran presentar-les per qualsevol altre mitjà dels previstos 
a l’article 36 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment ad-
ministratiu comú de les administracions públiques. La documen-
tació que caldrà presentar és la que s’estableix en el punt 3.3 de les 
bases específiques.
el termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la pu-
blicació de la convocatòria i acaba el 31 de desembre de 2019. 

Castelló d’empúries, 1 d’abril de 2019 

Salvi Güell i Bohigas 
Alcalde 


