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BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER 
A ESDEVENIMENTS GENERADORS D’ACTIVITAT TURÍSTICA EN TEMPORADA DE 
BAIXA AFLUÈNCIA TURÍSTICA DURANT L’ANY 2019. 
 
1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per tal d’impulsar la realització 
d’esdeveniments generadors d’activitat turística en temporada de baixa afluència turística 
durant l’any 2019. Aquestes iniciatives estan orientades a la dinamització i 
desestacionalització de l’activitat turística i, com a conseqüència, a la promoció del 
municipi de Castelló d’Empúries. La finalitat és obtenir una imatge atractiva, de qualitat, 
autenticitat i diferenciadora que la defineixi i singularitzi, dins el marc de posicionament 
de destinació turística esportiva i familiar, amb tots els seus productes de turisme actiu, 
sota el paraigua de l’Agència Catalana de Turisme, el Club de les Badies Més Belles del 
Món i de les altres sub marques del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, a través de 
les quals s’estructura el producte turístic de Castelló d’Empúries. 
 
A efectes d’aquestes bases, s’entén per activitat o esdeveniment generador d’activitat 
turística el que, tant per la seva trajectòria com per l’organització de l’esdeveniment, 
permet incloure’l en els programes i calendaris d’esdeveniments i activitats com a atractiu 
turístic, i es realitza en èpoques de l’any de baixa afluència turística, entre els mesos de 
gener i juny. 
 
Les activitats subvencionades faran referència al següent àmbit: 

- Activitats o esdeveniments de turisme esportiu i activitats o esdeveniments de 
turisme familiar  

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb 
continuïtat. En tot cas, cada sol·licitant només podrà presentar un projecte per 
convocatòria. 
 
2. BENEFICIARIS 
 
Podran sol·licitar subvencions les persones físiques o jurídiques que promoguin qualsevol 
activitat objecte d’aquesta convocatòria, i que compleixin els requisits següents: 
 

• Que hagin realitzat l’activitat dins el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i 
el 30 de juny de 2019. L’activitat o esdeveniment per al qual es demana la subvenció 
ja s’ha d’haver realitzat en el moment de presentar la sol·licitud  

• Que els titulars disposin de les autoritzacions municipals corresponents. 
• Que estiguin al corrent de les obligacions fiscals amb l’ajuntament de Castelló 

d’Empúries i no ser deutors al mateix per qualsevol altre concepte no tributari.  
 
3. SOL·LICITUDS 
 
3.1. Lloc: Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar 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 
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previstos a l’article 36 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
3.2. Termini: El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació 
de la convocatòria i acaba el 15 d’agost de 2019. 
 
3.3. Documentació: Els peticionaris hauran de presentar els següents documents: 
 

a) ANNEX I: Model normalitzat de sol·licitud de la subvenció que inclou: 
 

- Instància genèrica 
- Declaració responsable 
- Compte justificatiu 
- Fitxa de creditor 

 
La presentació dels documents esmentats serà condició necessària per a la tramitació de 
la sol·licitud, la qual cosa requereix haver realitzat l’actuació objecte de subvenció en el 
moment de presentació de la sol·licitud. 
 
Les Bases Específiques reguladores d’aquesta Convocatòria de Subvencions es poden 
consultar a la pàgina web de l’Ajuntament: http://www.castello.cat  
 
En el cas que la documentació fos incompleta, al peticionari se li atorgarà un termini de 
deu dies hàbils perquè torni a presentar-la o perquè l’esmeni. Si en el termini de deu dies 
hàbils l’interessat no fa la rectificació demanada, se’l tindrà per desistit en la seva petició. 
 
4. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
 
L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 15.000€ amb càrrec 
a la partida pressupostària número 06 433 47001 corresponent a Suport a iniciatives 
empresarials, del pressupost municipal corresponent a l’exercici 2019. 
 
L’import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres administracions públiques, no podrà ultrapassar el cost de l’obra o 
activitat subvencionada. 
 
L’import de la subvenció no ultrapassarà en cap cas el 50% del cost de la base imposable 
de l’obra o activitat subvencionada, i fins a un límit màxim de 7.500€. 
 
5. ACTIVITATS OBJECTE DE SUBVENCIÓ  
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguin 
inequívocament a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin al llarg del 2019. 
  
A aquests efectes, s’entendrà que la despesa s’ha realitzat quan s’ha dut a terme l’activitat 
subvencionada que origina la despesa i aquesta hagi estat efectivament pagada pel 
beneficiari amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 
 

Les activitats subvencionades han de correspondre a l’àmbit d’activitat del Departament 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, i enquadrades en els tipus 
següents: 

- Activitats o esdeveniments turisme esportiu  
- Activitats o esdeveniments de turisme familiar  

6. CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
La concessió s’efectuarà mitjançant l’assignació d’una puntuació del projecte d’acord amb 
els criteris establerts en aquestes bases i s’assignarà subvenció a aquells projectes i/o 
activitats, la memòria explicativa dels quals hagin obtingut una puntuació mínima de 5 
punts d’un total de 10 i fins a l’esgotament de la dotació pressupostària prevista. 
 

a) Planificació, organització i comunicació: 4 punts 
b) Rellevància i projecció de l’activitat cap al futur: 3 punts 
c) Claredat i detall de la proposta i el seu finançament.: 3 punts 

 
7. ÒRGANS COMPETENTS. 
 
La gestió dels expedients correspon al Departament de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, el qual un cop comprovat l’acompliment dels requisits 
formals de la sol·licitud, emetrà la corresponent proposta de resolució per la seva 
aprovació a la Junta de Govern, o a l’òrgan competent de l’Ajuntament en funció de la 
quantitat subvencionada, de conformitat amb els articles 21 i 22 de la Llei de Bases de 
Règim Local 7/1985.  
 
8. PROCEDIMENT 
 
El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de 
concurrència competitiva mitjançant la comparança de les sol·licituds presentades, a fi 
d’establir-ne una relació d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les 
bases reguladores i en la convocatòria, i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria 
dintre del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels 
citats criteris. La consegüent proposta d’atorgament de subvenció s’emetrà a la Junta de 
Govern Local per a la seva aprovació. 
 
9. RESOLUCIONS 
 
La resolució de les sol·licituds presentades es farà mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, que s’adoptarà en el termini màxim d’un mes des de la presentació de la sol·licitud 
de subvenció que inclogui tota la documentació requerida a les bases, i es farà d’acord 
amb l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Sense 
perjudici de l’anterior i de l’obligació de l’Ajuntament de resoldre de forma expressa totes 
les sol·licituds presentades, una vegada transcorreguts 6 mesos des de l’inici del 
procediment, sense haver rebut la notificació de la resolució als interessats, s’ha entendre 
la petició desestimada per silenci administratiu. 
 
10. TERMINI D’EXECUCIÓ DELS PROJECTES 
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Els projectes presentats s’han de desenvolupar, preferentment, de l’1 de gener al 30 de 
juny de l’exercici corresponent. Els peticionaris poden presentar sol·licituds un cop a l'any 
i dintre del termini de convocatòria. 
 
11. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
S’entén que els beneficiaris accepten les bases de la subvenció una vegada presentada la 
sol·licitud. 
 
12. FORMA DE PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ 
 
El pagament de la subvenció s’efectuarà quan l’activitat hagi finalitzat i s’hagi justificat. 
La tramitació del pagament de les subvencions s’iniciarà a partir de la presentació de tota 
la documentació requerida a la convocatòria i després de la resolució de la Junta de Govern 
Local. No es preveu l’atorgament de bestretes, per tant la subvenció es pagarà un cop 
s’hagi justificat. 
 
Per a justificar les subvencions rebudes, les persones físiques o jurídiques beneficiàries 
hauran de justificar presentant el Compte justificatiu simplificat en el termini màxim de 
d’un mes a comptar des del la finalització del període establert per a l’execució dels 
projectes que s’establirà a la convocatòria. 
El compte justificatiu inclou: 

- Memòria justificativa del projecte i activitats realitzades, en compliment de les 
condicions de la subvenció concedida 

- Relació de factures, originals o bé compulsades, segons model normalitzat, que 
justifiquin les despeses generades durant l’execució del projecte o programa 
subvencionat 

En la convocatòria específica de la subvenció es podran exigir requisits addicionals de 
justificació segons la naturalesa de la subvenció. 
 
Caldrà també aportar documentació impresa del projecte subvencionat. 
 
En el cas que el beneficiari no justifiqui correctament la subvenció rebuda haurà de 
procedir al reintegrament de la part no justificada d’acord amb el percentatge 
subvencionat de l’activitat. 
 
El beneficiari tindrà l'obligació de retornar la subvenció concedida per l’Ajuntament quan: 
 

a. S’hagin falsejat les condicions exigides per aquestes bases, o bé quan s’hagin 
amagat aquelles que haguessin impedit la seva concessió. 

b. Per incompliment total de l’objectiu de l’activitat o del projecte. 
c. Per incompliment del deure de justificar en els terminis establerts, sempre que no 

s’hagi sol·licitat una pròrroga degudament motivada i l'hagi aprovat l’òrgan 
competent. 

d. Per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer. 
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e. Altres supòsits establerts a la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 

En cas de no fer efectiu el reintegrament, les persones físiques o jurídiques titulars d’un 
establiment comercial no es podran presentar a una nova convocatòria d’atorgament fins 
que no hagi solventat aquesta causa d’exclusió. 
 
13. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 
Qualsevol modificació essencial en el projecte s'ha de comunicar a l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries.  
 
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries pot fer auditories o altres comprovacions a l’empara 
d’aquestes bases, als beneficiaris que hagin rebut subvenció. 
 
Les subvencions tindran caràcter voluntari i no generaran en cap cas dret respecte a 
peticions posteriors, no essent invocables com a precedent. 
 
L’Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de 
qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què restin obligades les persones o 
entitats destinatàries de les subvencions atorgades. 
 
14. DISPOSICIÓ FINAL 
 
En tot el no previst en aquesta normativa serà d’aplicació l’ORDENANÇA GENERAL 
REGULADORA DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 
D’EMPÚRIES aprovada definitivament pel ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, en 
sessió ordinària de 25/03/2010, i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de 
règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques. 
 
 
 
 
Salvi Güell i Bohigas 
Alcalde 
 
Castelló d’Empúries, a la data de signatura electrònica 
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ANNEX I: INSTÀNCIA GENÈRICA 
 
 
En/na .............................................................., amb NIF/NIE........................, 
titular de l’activitat ................................................................................, amb 
domicili a ......................................................................................., actuant en nom 
propi/ en representació de .............................................. amb 
NIF.................................................... 
 
EXPOSA, 
 
Que presenta sol·licitud de subvenció per a esdeveniments generadors d’activitat turística 
en temporada de baixa afluència turística de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per al 
2019 en la següent modalitat: 

 
 A. Activitats o esdeveniments de turisme esportiu  

 B. Activitats o esdeveniments de turisme familiar  

 
Que el nom de l’activitat realitzada és:  
 
Que la demés documentació requerida es registrarà juntament amb aquest escrit 
 
Per tot això,  
 
DEMANA, que es tingui per presentada aquesta sol·licitud i la documentació que s’annexa 
i es pugui accedir la subvenció per a esdeveniments generadors d’activitat turística en 
temporada de baixa afluència turística per part de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
per al 2019. 
 
El/la sol·licitant: 

 
 
Castelló d’Empúries, a ....................... 
 
Il·ltre. Sr. alcalde de l’Ajuntament de  Castelló d’Empúries 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
En/na .............................................................., amb NIF/NIE........................, 
titular de l’activitat ................................................................................, amb 
domicili a ......................................................................................., actuant en nom 
propi/ en representació de .............................................. amb 
NIF.................................................... 
 
DECLARA, 
 
 

 No haver obtingut subvencions per a la mateixa finalitat  
 

 Disposar de la corresponent autorització municipal 
 

 Complir les condicions de la subvenció 
 

 Estar al corrent de les obligacions fiscals amb aquest ajuntament i no ser  
deutors al mateix per qualsevol altre concepte no tributari 
 

 Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil  
 

 Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social 
 

 
Que la demés documentació requerida es registrarà juntament amb aquest escrit 
Per tot això,  
 
DEMANA, que es tingui per presentada aquesta sol·licitud i la documentació que s’annexa 
i es pugui accedir la subvenció per a esdeveniments generadors d’activitat turística en 
temporada de baixa afluencia turística per part de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
per al 2019 
El/la sol·licitant: 

 
 
 
 
 
 
Castelló d’Empúries, a ....................... 
 
 
 
Il·ltre. Sr. alcalde de l’Ajuntament de  Castelló d’Empúries 
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COMPTE JUSTIFICATIU PER A SUBVENCIONS INFERIORS A 60.000 € 
 

1. DADES DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA 

Activitat subvencionada 
SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS GENERADORS 
D’ACTIVITAT TURÍSTICA EN TEMPORADA DE BAIXA 
AFLUÈNCIA TURÍSTICA 

Nom de l’activitat  

Cost total de l’activitat       

Departament concedent Departament de Promoció Econòmica 

Exercici 2019 

 

2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA 

Nom i cognoms       NIF       

Càrrec amb què actua       

Nom o raó social entitat       CIF       

Adreça       

Municipi       Codi P.       

Correu electrònic       Telèfon       

 
Documents que integren el present compte justificatiu: 
 

 Memòria de l’actuació  
 

 Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada formada per: 
 
  Relació de despeses  
 

  Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat o declaració de la seva 
inexistència  

 
 
La persona sotasignant certifica: 

Primer. Que s’han realitzat o executat les activitats o les inversions derivades de l’objecte 
subvencional amb el grau de compliment, resultat i incidències que es detallen en els annexos 
adjunts. 

Segon. Que l’ import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació per a la qual 
fou concedida, la qual ha estat realitzada amb compliment de totes les obligacions imposades en 
els instruments reguladors de la seva concessió. 

Tercer. Que el cost d’actuació subvencionada ha estat el que es detalla en la relació de despeses 
que s’adjunta  

Quart. Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses adjunta no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 
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Cinquè. Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries no supera 
el cost total de l’esmentada actuació. 

Sisè. Que per tal d’acreditar el que es declara, autoritza l’Ajuntament de Castelló d’Empúries a 
sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social les 
dades relatives a l’estat d’acompliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

 
MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ 

1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. RESULTATS OBTINGUTS 
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RELACIÓ DE DESPESES 
 

Núm. 
Factura 

Data 
factura 

Proveïdor CIF/NIF Concepte despesa 
Data 

pagament 

Import 
sense 
IVA 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

       

 
RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS 
 

ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS REBUDES AMB LA MATEIXA FINALITAT 

Concedent CIF/NIF Import 

                  

                  

                  

                  

                  

       Total:       

Firmat, 

 

 

Castelló d’Empúries, a ................... 
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