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Anunci sobre l’aprovació de bases específiques, reguladores de la concessió de subvencions a empreses, 

professionals i autònoms per a finançar despeses necessàries per adaptar els seus negocis a les mesures 

higièniques i de seguretat de prevenció de la COVID-19. 

 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, reunida en sessió ordinària el dia 23 de novembre de 2020, entre 

d’altres, va aprovar les bases específiques reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a 

empreses, professionals i autònoms per a finançar despeses necessàries per adaptar els seus negocis a les 

mesures higièniques i de seguretat de prevenció de la COVID-19.  

 

D’acord amb l’article 17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 124 del 

Decret 179/1995 de 13 de juny, se sotmeten aquestes bases a informació pública i es transcriu a continuació el 

text íntegre. 

 

El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria i s’acaba el 28 

de febrer de 2021. 

 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A EMPRESES, 

PROFESSIONALS I AUTÒNOMS PER A FINANÇAR DESPESES NECESSÀRIES PER ADAPTAR 

ELS SEUS NEGOCIS A LES MESURES HIGIÈNIQUES I DE SEGURETAT DE PREVENCIÓ DE 

LA COVID-19 

 

1. OBJECTE 

 

La Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2020 ha aprovat les bases específiques reguladores per 

la concessió de subvencions a empreses, professionals i autònoms per a finançar les despeses necessàries per 

adaptar els seus negocis a les mesures higièniques i de seguretat de prevenció de la Covid-19. 

 

L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, 

cobrament i justificació de subvencions motivades per la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la 

Covid-19, adreçades a petites i mitjanes empreses, professionals i autònoms de qualsevol sector empresarial 

del municipi. 

 

Aquesta subvenció té una doble finalitat, per una banda, la de donar suport econòmic al teixit empresarial i 

reactivar l’economia del poble en el menor temps possible, i per altra banda, respon a un interès general dels 

veïns/es, persones usuàries, empresaris/àries i persones treballadores de l’altra, per protegir la seva salut i evitar 

els contagis de la Covid-19, donant compliment a les mesures higiènic sanitàries i de seguretat aprovades per 

les autoritats estatal, autonòmica i municipal. 

 

2. BENEFICIARIS 

 

Podran sol·licitar subvencions les persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat amb establiment que 

ofereixi atenció al públic, ubicat al terme municipal de Castelló d’Empúries que estiguin legalment constituïdes 

i que compleixin els requisits següents: 

 

• Que els titulars disposin de la corresponent llicència d’activitats en el municipi. 

• Que hagin realitzat la despesa dins el període comprès entre el 14 de març i el 31 de desembre de 2020. 

Les despeses per a les quals es demana la subvenció ja s’han d’haver realitzat en el moment de 

presentar la sol·licitud i el seu cost serà l’acreditat. Es presentaran la sol·licitud i la justificació a la 

vegada.  
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• 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. 

• En el supòsit de beneficiaris que no estiguin al corrent de pagament de les obligacions fiscals amb l’ 

Ajuntament de Castelló d’ Empúries, es procedirà d’ofici a compensar el deute pendent amb la 

subvenció concedida. 

 

Són obligacions dels beneficiaris: 

 

• Complir l’objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció 

• Sotmetre’s, si s’escau, a les actuacions de comprovació que s’estableixin per part de l’Ajuntament, 

així com qualsevol altra comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 

competents, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

• Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb l’Ajuntament i no ser deutors al mateix 

per qualsevol altre concepte no tributari. En cas contrari, es procedirà a compensar d’ofici el deute 

pendent. 

• Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin ser objecte de 

comprovació i control. 

 

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 s’acaba el 28 de febrer de 2021. 

 

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. (Annex I) 

b) A la instància caldrà adjuntar-hi la següent documentació: 

 

- Relació de factures (Annex II) 

- Fitxa de creditor degudament segellada per l’entitat financera corresponent amb el número de 

compte bancari del beneficiari per al cobrament de la subvenció (únicament en aquells casos 

en els que l’ajuntament no en disposi). (Annex III) 

 

La presentació dels documents esmentats serà condició necessària per a la tramitació de la sol·licitud, la qual 

cosa requereix haver realitzat la despesa 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. 

http://www.castello.cat/


 

 

3 

 

 

4. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 

 

L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 88.500€ amb càrrec a la partida 

pressupostària número 06 431 47003, corresponent a Ajuts a empreses, del pressupost municipal corresponent 

a l’exercici 2020. 

 

S’estableix un import màxim de 500,00 € per sol·licitud i un import mínim de 50,00 €. 

 

Només es podrà presentar una sol·licitud per activitat, excepte els casos en els que els titulars de l’activitat 

tinguin més d’un establiment, aleshores podran presentar més d’una sol·licitud si compleixen amb els requisits 

establerts al punt 2 d’aquestes bases, per a cadascun dels establiments que siguin de la seva titularitat.  

 

5. DESPESES SUBVENCIONABLES  

 

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguin inequívocament a la 

naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin al llarg del 2020. 

 

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 pagament. 

 

Les despeses subvencionables seran: 

 

− La compra d’equipaments d’higiene i seguretat per mantenir els espais oberts al públic amb les condicions 

sanitàries òptimes per desenvolupar l’activitat i 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 equipaments i mesures de protecció podran ser: 

 

• Mampares protectores 

• Màquines de purificació d’ozó 

• Màquines de cobrament automàtic i sistemes de cobrament contactless 

• Portes d’obertura i tancament automàtic per sensors 

• Planxes d’alta temperatura per a desinfestar la roba 

• Aparells per a la desinfecció (rajos ultraviolats...) 

• Altres mesures similars recomanades per les autoritats sanitàries ,vinculades al coronavirus. 

 

− Les despeses per la compra de material fungible com:  

 

• Mascaretes 

• guants d’un sol ús 

• gel hidroalcohòlic 

• tovalloles d’un sol ús 

• peücs d’un sol ús 

• davantals o bates d’un sol ús 

• pantalles facials protectores 

• material per emportar (caixes de menjar o similars). 



 

 

4 

 

• Totes aquelles despeses similars vinculades al coronavirus. 

 

L’IVA no és subvencionable. 

 

Les despeses seran 100% subvencionables, amb una quantia màxima de 500,00 € i una quantia mínima de 

50,00 €. 

 

L’àmbit temporal de la subvenció tindrà caràcter retroactiu al moment de la declaració de l’estat d’alarma 

(RD463/2020, de 14 de març), per tant, seran despeses subvencionables totes aquelles que s’hagin produït des 

del 14 de març i fins el 31 de desembre de 2020.  

 

6. 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.  

 

7. PROCEDIMENT 

 

El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva 

amb la modalitat de concessió directa, amb caràcter excepcional, prevista en l’art. 22.2c de la Llei 38/2003, 

general de subvencions, per raons d’interès públic, social i econòmic. 

 

L’import de la subvenció serà d’un màxim de 500,00 € i d’un mínim de 50,00 € per sol·licitant que compleixi 

els requisits d’admissió. En cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la previsió de despesa de l’apartat 

4, l’òrgan resolutori assignarà l’import establert a les sol·licituds per estricte ordre cronològic fins esgotar el 

límit establert. 

 

En cas d’exhaurir-se la partida prevista, que nodreix aquestes subvencions, es procedirà a la seva 

suplementació, mitjançant el corresponent expedient de modificació de crèdit, per poder donar resposta a totes 

les sol·licituds 

 

8. RESOLUCIONS 

 

La resolució de les sol·licituds presentades es farà mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 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. 

 

9. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

 

S’entén que els beneficiaris accepten les bases de la subvenció una vegada presentada la sol·licitud. 

 

10. FORMA DE PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ 
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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. 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. 

 

Si l’import de la subvenció atorgada és del 100% de les despeses presentades i justificades els ajuts que regulen 

aquestes bases són incompatibles amb altres ajuts. 

 

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. 

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. 

 

11. 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. 

 

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 empreses, professionals i autònoms per a finançar despeses 

necessàries per adaptar els seus negocis a les mesures higièniques i de seguretat de prevenció de la Covid-19, 

 

DECLARA, 

- que disposo de la corresponent autorització municipal, 

- que estic al corrent de les obligacions fiscals amb aquest ajuntament i no soc deutor/a al mateix 

per qualsevol altre concepte no tributari 

- que compleixo els requisits per sol·licitar la subvenció 
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Que la següent documentació requerida es registrarà juntament amb aquest escrit: 

− Relació de factures objecte de la subvenció (Annex II) 

− Fitxa de creditor degudament segellada per l’entitat bancària (en cas que l’ajuntament no la disposi) 

(Annex III) 

 

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 empreses, professionals i autònoms per a finançar despeses necessàries per adaptar els seus 

negocis a les mesures higièniques i de seguretat de prevenció de la Covid-19. 

 

El/la sol·licitant: 

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

Il·ltre. Sr. alcalde de l’Ajuntament de      Castelló d’Empúries 

 

ANNEX II: RELACIÓ DE DESPESES 

 

Núm. 

Factura 

Data 

factura 
Proveïdor CIF/NIF Concepte despesa 

Data 

pagament 

Import 

sense 

IVA 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

       

 

El/la sol·licitant: 

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

 

ANNEX III: FITXA DE CREDITOR 
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Alta 

Modificació dades creditor 

 

FITXA DE CREDITOR (Important: Cal adjuntar una còpia del NIF o CIF) 

Raó social o  

1r cognom  2n cognom 

Nom   NIF/CIF 

Domicili   e-mail 

Codi postal   Municipi  Província 

Telèfon   Fax 

 

Dades del representant 

Nom i cognoms   

DNI 

Persona  de contacte 

Nom i cognoms  

Telèfon 

e-mail 

 

Alta o modificació de les dades bancàries 

Denominació de l'entitat 

Domicili de l'entitat 

Població de l'entitat   Codi postal 

 

Número de compte - IBAN SWIFT O BIC 

 

Conformitat de l'entitat financera: 

Les dades anteriors coincideixen amb les d'aquesta oficina. (signat i segellat) 

Data  

 

FITXA DE CREDITOR (Important: Cal adjuntar una còpia del NIF o CIF) 

Advertència: 

El sotasignant manifesta que les dades bancàries anteriors identifiquen el compte i l'entitat financera a través 

dels quals desitja rebre els pagaments que li puguin correspondre, exonerant a l'Ajuntament de Castelló 

d'Empúries de qualsevol responsabilitat derivada d'errades o omissions en aquestes dades. 

Les  dades  bancàries  facilitades  són  titularitat  del  subjecte  declarat  i  exonera  a l'Ajuntament de Castelló 

d'Empúries  de  qualsevol responsabilitat derivada d'una no-coincidència entre el subjecte i el titular del compte 

corrent. La persona que signa declara expressament que les dades anteriors, generals i bancàries, són correctes 

i certes, i que són titularitat del creditor identificat  en aquest  document,  i exonera a l'Ajuntament de Castelló 

d'Empúries de qualsevol responsabilitat derivada del règim d'incompatibilitats i de la no-coincidència entre 

creditor i titular del compte. 

Aquesta autorització és vàlida per temps indefinit i es pot modificar omplint de nou aquest formulari i lliurant-

lo a les oficines d'intervenció d'aquest   Ajuntament.   Comunicar-ho   a   l'Ajuntament   és   responsabilitat   

del   creditor.   El    creditor   queda    assabentat   que l'Ajuntament  de  Castelló  d'Empúries   no  accepta  

canvis  de  compte  que  constin  a  les  factures,   a  les  instàncies  de  devolució d'ingressos indeguts o que 

arribin per altres mitjans. 

 

Signatura del creditor o representant 

Data 
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Notes: 

1.És imprescindible la diligència de conformitat bancària. Escriure amb lletra d'impremta. 

2.Les dades que ens proporcioneu seran incorporades al fitxer Tercers, de titularitat de l'Ajuntament de Castelló 

d'Empúries, creat amb finalitats de gestió comptable i pagament als seus creditors. Només es cediran a tercers 

en els casos i en les condicions previstes a la Llei. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, 

rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, adreçant-vos a l'Ajuntament. 

 

 

 

 

 

L’Alcalde 

Salvi Güell i Bohigas 

 

Castelló d’Empúries, signat i datat electrònicament 
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