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BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS ADREÇADES A LES 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE BEGUR. Expedient 3028/2020. 

 

1.- Objecte de les bases 

 

En la situació actual que estem vivint, degut a la pandèmia COVID19, es fa del tot 

necessari disposar d’instruments per donar ajuda a les activitats econòmiques de 

Begur, les quals s’han vist afectades per aquesta crisis.  

 

L’objectiu d’aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així 

com el procediment de concessió de subvencions a les activitats econòmiques 

legalment establertes al municipi de Begur, per fer front a la situació econòmica 

COVID19. 

 

La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no 

competitiva. El criteri de concessió es farà per ordre d’entrada per Registre de les 

sol·licituds, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en aquesta 

convocatòria i d’acord amb la disponibilitat pressupostària. 

 

2.- Règim jurídic 

 

L’Ajuntament és competent per a la concessió d’aquestes ajudes d’acord amb 

l’article 84.2, lletra i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix als 

governs locals competències en matèria de promoció de tot tipus d'activitats 

econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic. Així 

mateix, l’article 53.4 de la llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, 

determina que “Les corporacions locals, d'acord amb la legislació de règim local, 

poden dur a terme polítiques de foment d'acord amb les competències respectives.”  

 

L’atorgament d’aquestes subvencions es regirà per les presents bases i 

supletòriament per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

pels articles 118 i ss., pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 

Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, pel Reial Decret 887/2006, 

de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei de subvencions, l’Ordenança 

General de Subvencions de l’Ajuntament (Si en té), les Bases d'Execució del 

Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, 

d’1d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic, i per la resta de normativa 

concordant aplicable que resulti d’aplicació. 

 

3.- Beneficiaris 

 

Podran ser beneficiaris/àries d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques 

que desenvolupin una activitat econòmica (un únic beneficiari per activitat 

econòmica), que disposi de llicència d’activitat al municipi de Begur amb anterioritat 

a l’entrada en vigor el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara 

l’estat d’alarma per al a gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel 

COVID19. 

 

En cap cas podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats que incorrin en 

algun motiu d’exclusió de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions. 
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No podran sol·licitar subvenció les persones jurídiques quan alguna de les seves 

persones associades hagi sol·licitat la subvenció com a persona treballadora 

autònoma. 

 

Tanmateix hauran de complir els requisits següents: 

 Els beneficiaris no poden estar afectats per cap de les prohibicions 

contingudes a l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, ni ser deutors en cap concepte de la hisenda municipal 

 Certificar estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de 

Begur 

 Adjuntar certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb 

l’Agència Tributària i la Seguretat Social 

 Tenir una facturació màxima de 600.000€ en l’últim exercici 

 Que l’activitat tingui més d’un any d’antiguitat al municipi de Begur 

 Serà requisit necessari per obtenir la subvenció que l'activitat econòmica 

hagi obtingut la corresponent llicència d'activitats de l'Ajuntament i que no 

tingui requeriments pendents de compliment 

 L’activitat haurà d’haver estat d’alta a la matrícula fiscal de l’IAE dins el mes 

de setembre 

 El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant el model normalitzat 

de declaració responsable que inclou la sol·licitud de subvenció i la 

presentació de la documentació acreditativa quan així es sol·liciti 

 

4.- Import de la subvenció 

 

L’import màxim de la subvenció convocada serà de: 

 

 Per activitats professionals: fins a 300€ 

 Per locals professionals: fins a 300€ 

 Per establiments comercials i estètiques: fins a 500€ 

 Per a restaurants, bars, cafeteries i bars d’oci nocturn: fins a 700€ 

 Per a càmpings i hotels: fins a 700€ 

 

L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar 

l’import de la partida pressupostària assignada a la convocatòria. 

 

En el supòsit que la concurrència de persones beneficiàries esgotés el crèdit 

pressupostari previst, el crèdit disponible es repartirà de forma proporcional dins les 

disponibilitats pressupostàries. 

 

5.- Aplicació pressupostària 

 

La despesa originària per aquesta convocatòria es fa amb càrrec a les següents 

aplicació pressupostària: 20.00.439.22699, fins a un límit de 80.000€. 

 

6.- Subvenció 

 

Es concedirà la subvenció quan l’import total de la pèrdua de facturació 

comparativa entre l’exercici 2019 i 2020, en el període que seguidament s’indica, 

sigui igual o superior al 35%. 
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Les facturacions presentades han de correspondre al període de l’1 de setembre 

fins el 31 de desembre 2019, comparant-lo amb el període de l’1 de setembre fins 

el 30 de novembre 2020 i una previsió del desembre 2020. 

 

D’aquests períodes, les activitats econòmiques hauran d’haver estat obertes un 

mínim de 2 mesos íntegres. 

 

S’atorgarà una única ajuda per sol·licitant, amb independència que estigui donat 

d’alta en més d’un epígraf o que pugui optar a més d’una ajuda. 

 

7.- Termini presentació de la sol·licitud 

 

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 10 de desembre 2020 a les 9h 

al 18 de desembre 2020 a les 14h (ambdues dates incloses).  

 

8.- Documents que cal acompanyar a la sol·licitud 

 

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el model d’instància normalitzat 

juntament amb la documentació establerta en aquestes bases.  

Trobareu el model d’instància (Annex 1) a: Seu-Electrònica 

 

Es poden presentar: 

 Presencialment al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Begur 

 Per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16 de la Llei 39/2015, 

del procediment administratiu comú 

 

A més caldrà presentar obligatòriament els següents documents: 

 Sol·licitud de la declaració responsable (Annex 2) 

 Fitxa alta creditor (Annex 3) 

 Certificats de l’agència tributària i de la seguretat social conforme està al 

corrent de les seves obligacions 

 

La presentació de les sol·licituds comporta la plena acceptació de les bases 

d’aquesta convocatòria. Així mateix, la presentació de la sol·licitud porta implícita 

que certifica que està al corrent de les seves obligacions tributàries amb 

l’Ajuntament de Begur. 

 

Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds o es consideri necessari 

ampliar la informació, s’emplaçarà al sol·licitant, perquè, en el termini màxim de 10 

dies, esmeni les mancances o aporti els documents, advertint-lo que, si no ho fa 

així, es tindrà per desistit de la seva sol·licitud. 

 

9.- Termini màxim de justificació 

 

Tota la documentació justificativa s’ha d’entregar conjuntament amb la sol·licitud, 

en el termini màxim del dia 18 de desembre 2020 a les 14h. 

 

Un cop atorgada la subvenció, i realitzades les comprovacions pertinents sobre la 

documentació justificativa regulada en aquestes bases, es tramitarà el pagament 

del 100% de la subvenció atorgada als beneficiaris. 

 

L’ajuntament tindrà la potestat per poder fer una auditoria i demanar els 

justificants i comprovar les dades en qualsevol moment. 

https://begur.eadministracio.cat/info.0
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10.- Òrgan instructor 

 

Als efectes del que disposa l’article 48.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 

jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, es designa 

com a òrgan instructor a l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Begur. 

 

11.- Termini de resolució i notificació 

 

El 23 de desembre és el termini màxim establert per resoldre i notificar el resultat 

de la convocatòria.  

 


