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BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A
LA MOBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES
1. OBJECTE
1. L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació dels ajuts a la mobilitat que
l'Ajuntament de Castelló d'Empúries atorgui, destinat a empreses i persones titulars
dels diferents abonaments del servei públic de regulació i control de l’estacionament
de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones del municipi
de Castelló d’Empúries.
La subvenció s’adreça a:
Persones físiques, Titulars abonaments.
Empreses del municipi.
2. BENEFICIARIS
Persones físiques, titulars abonaments.
Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases les persones
físiques que:
•
•
•

Persones físiques, titulars d’un abonament del servei públic de regulació i control
de l’estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de
determinades zones del municipi de Castelló d’Empúries, l’any 2020.
Que les persones sol·licitants estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.
La prestació d’aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra subvenció
d’una altra administració.

Empreses dels municipis.
Podran sol·licitar la subvenció, de tiquets fins una durada màxima de dues hores, les
persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat econòmica a Castelló d’Empúries
que estiguin legalment constituïdes i que compleixin els requisits següents:
•
•
•

Els professionals autònoms i empreses que desenvolupin la seva activitat a
Castelló d’Empúries, i que tinguin la seu oficial en el nostre terme municipal.
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 persones físiques o jurídiques que vulguin concórrer a la subvenció,
hauran de presentar la seva sol·licitud per qualsevol dels mitjans 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 tindrà una durada fins a 31 d’octubre de 2020.
3.3. Documentació al moment de presentar la sol·licitud:
Els peticionaris hauran de presentar els següents documents segons requisits que
formen part de les presents bases:
a) Instància genèrica en què es sol·liciti la subvenció.
b) A la instància caldrà adjuntar-hi la següent documentació :
Persones físiques.
Original o còpia de l’abonament i/o document acreditatiu del seu pagament del servei
públic de regulació i control de l’ estacionament de vehicles amb limitació horària a la
via pública de determinades zones del municipi de Castelló d’Empúries, l’any 2020.

Document acreditatiu de la titularitat del compte bancari on s’ha d’efectuar el pagament
de la subvenció, si l’Ajuntament no disposa de la fitxa de creditor del sol·licitant.
Empreses dels municipis
Original o còpia dels documents acreditatius del pagament de tiquets, fins a un màxim
de dues hores, del servei públic de regulació i control de l’ estacionament de vehicles
amb limitació horària a la via pública de determinades zones del municipi de Castelló
d’Empúries, l’any 2020.

Document acreditatiu de la titularitat del compte bancari on s’ha d’efectuar el pagament
de la subvenció, si l’Ajuntament no disposa de la fitxa de creditor del sol·licitant.
La presentació dels documents esmentats serà condició necessària per a la tramitació
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, la petició es tindrà per no presentada.
En el cas que hi hagi un deute amb la hisenda municipal, al peticionari se li atorgarà un
termini de set dies naturals perquè el regularitzi i torni a presentar la petició dins el

termini establert. Si l’interessat no fa la rectificació demanada, se’l tindrà per desistit
en la seva petició.
4. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
S’estableix una dotació pressupostària de 150.000 € amb càrrec de la partida del
Pressupost de despeses 18 133 40845, corresponent a subvencions a la mobilitat .
L’atorgament d’aquestes subvenció es farà efectiu fins que s’exhaureixi la partida
pressupostària, seguint estrictament l’ordre del registre d’entrada de les sol·licituds.
L’ajuntament podrà, si ho creu necessari, augmentar la partida pressupostària en cas
que la situació ho requereixi i segons disponibilitat.
L’import de la subvenció serà respecte ambdues línies del 100% fins a esgotar la partida
corresponent del pressupost de despeses.
5. CRITERIS I PROCEDIMENT
La valoració i concessió de les sol·licituds es realitzarà per ordre cronològic de registre
d’entrada, i fins a esgotar el saldo del crèdit disponible.
6. ÒRGANS COMPETENTS.
La gestió dels expedients correspon, a l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries, la 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.
7. 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.
8. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
S’entén que els beneficiaris accepten les bases de la subvenció una vegada presentada
la sol·licitud.

9. FORMA DE PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ
Per a optar a la subvenció, els beneficiaris hauran de presentar la documentació
establerta en aquestes bases i si s’escau, aquells requisits de justificació establerts a
l’ordenança general reguladora de l’atorgament de subvencions a l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries vigent. En la convocatòria específica de la subvenció es podran
exigir requisits addicionals de justificació segons la naturalesa de la subvenció.
El beneficiari tindrà l'obligació de retornar la subvenció concedida per l’Ajuntament
quan:
-

-

S’hagin falsejat les condicions exigides per aquestes bases, o bé quan s’hagin
amagat aquelles que haguessin impedit la seva concessió.
Per incompliment total de l’objectiu de l’activitat o del projecte.
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.
Per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control
financer.
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’una activitat empresarial no es podran presentar a una nova convocatòria
d’atorgament fins que no hagi corregit aquesta causa d’exclusió.
10. 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,

