Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 80093
Actualizado a: 22/01/2021

Convocatoria para el otorgamiento de ayudas extraordinarias en régimen de concurrencia no
competitiva en el ámbito de las actividades de restauración, ocio nocturno y centros de estética y
belleza, equipamientos deportivos, culturales, centros de ocio infantil y actividades extraescolares así
como todos los establecimientos de Santa Cristina d’Aro (Covid-19)

Destinatarios:

Personas físicas o jurídicas titulares de una actividad económica
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Santa Cristina d'Aro

Organismo:

Ayuntamiento de Santa Cristina d`Aro

Administración:

Administración Local

Plazo(s) de solicitud:

08/02/2021

Notas solicitud:

Hasta el 8 de febrero de 2021

Tipo:

Subvención

Importe:
Cuantía máxima de 500 euros

Notas:
CEE:
Enlaces:

Referencias de la publicación
- Acuerdo 201124. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 14 de 22 de enero de 2021.
(Extracto-Convocatoria)
- Edicto 201124. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 227 de 25 de noviembre de 2020.
(Bases reguladoras)
Sectores

Subsectores

Descriptores

Comercio

Mejora de estructuras

Cese de actividad
Establecimientos comerciales
Gastos de funcionamiento
Reactivación económica
Saneamiento financiero

Cultura y Comunicación

Mejora de estructuras

Cese de actividad
Gastos de funcionamiento
Saneamiento financiero
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Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 80093

Empresas en general

Turismo

Mejora de estructuras

Cese de actividad
Gastos de funcionamiento
Reactivación económica
Saneamiento financiero

Mejora de estructuras

Cese de actividad
Gastos de funcionamiento
Restaurantes
Saneamiento financiero
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Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2020 de l'Ajuntament de
Santa Cristina d'Aro, de convocatòries d'ajudes extraordinàries en règim de concurrència no
competitiva

Primer. Beneficiaris
Poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en aquesta convocatòria aquelles persones físiques i
jurídiques, titulars d'activitats econòmiques amb seu fiscal i domicili de l'activitat al municipi de
Santa Cristina d'Aro que s'hagin vist obligades al cessament temporal de la seva activitat per allò
que disposa en la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i tinguin la corresponent llicència d'activitat.
En cas que una mateixa persona empresària sigui titular d'activitats empresarials ubicades en més
d'un establiment, podrà sol·licitar un ajut per a cadascun d'ells.
Segon. Objecte
Convocar les persones o entitats interessades per sol·licitar ajuts destinats a pal·liar els efectes
econòmics negatius originats arran de la suspensió d'activitats obligada per la resolució SLT/2700
/2020, de 29 d'octubre.
Mitjançant la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya publicades a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre i a la
Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, s'han adoptat una sèrie de noves mesures de salut
pública que han implicat la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus de locals i
establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o
recollida a l'establiment amb cita prèvia i la obligació als centres d'estètica i bellesa de no oferir els
seus serveis, pel contacte personal proper que impliquen. També han implicat la suspensió de
l'obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius, equipaments culturals i centres
de lleure infantil, juvenil i activitats extraescolars entre d'altres.
L'objecte de la convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris als establiments comercials i
empresarials, ubicats al terme municipal de Santa Cristina d'Aro, afectats pel tancament obligat a
la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, en virtut del que preveu l'art. 53 i següents de la Llei 18/2017, de l'1
d'agost, de comerç, serveis i fires la qual contempla la posada en marxa de polítiques de foment
de la competitivitat del comerç urbà i, en aquest mateix sentit, la mateixa Llei regula la
competència que les administracions locals tenen en virtut de l'article 84.2 de l'Estatut, que
reconeix competències locals en matèria de comerç, concretament la regulació de l'establiment
d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter
comercial, artesanal, turístic i de foment de l'ocupació.
Tercer. Bases reguladores
Aquesta convocatòria es regirà per bases reguladores aprovades per la Junta de Govern Local en
data 24 de novembre 2020, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. 227
del 25 de novembre de 2020, i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Quart. Quantia
Aquest ajut extraordinari i puntual consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per
un import fix de 500 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de
les empreses i autònoms davant els efectes directes del tancament obligat a la Resolució SLT
/2700/2020, de 29 d'octubre per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19.
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Butlletí Oficial de la Província de Girona

De conformitat amb el que preveuen els 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 complet es pot
consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/545180)
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BDNS (Identif.):545180

Un cop rebudes les sol·licituds, s'examinarà si són correctes i completes i, en cas contrari, es
notificarà a la persona interessada per tal que la revisi o completi en el termini màxim de deu dies
hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació. Si un cop transcorregut aquest termini la
persona interessada no ha esmenat l'error o no ha aportat els documents requerits, es considerarà
que desisteix de la seva petició.
Qualsevol inexactitud o falsedat a la declaració responsable comportarà la revocació automàtica
de l'ajuda sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que se'n puguin derivar.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Santa Cristina d'Aro, 19 de gener de 2021.- L'alcaldessa, Maria Lourdes Fuentes i Faig
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Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran durant el termini de QUINZE DIES
NATURALS a partir de la publicació de la present convocatòria, i segons el model normalitzat que
es posarà a disposició de les persones físiques o jurídiques interessades.
En el cas que no s'hagi sol·licitat cap altre ajut a l'ajuntament, caldrà aportar el certificat de
titularitat del compte bancari on s'abonarà la quantia de la subvenció que ha d'anar degudament
segellat per l'entitat bancària.
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Document signat per Maria Lourdes Fuentes i Faig, l'alcaldessa
en data 19/01/2021

Signat per:
Diputació de Girona

AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA EN EL ÁMBITO DE LAS
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN, OCIO NOCTURNO, CENTROS DE ESTÉTICA
Y BELLEZA, EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, CENTROS DE OCIO
INFANTIL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ASÍ COMO TODOS LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRISTINA DE ARO QUE SE HAN VISTO
AFECTADOS POR EL CIERRE OBLIGADO A LA RESOLUCIÓN SLT / 2700/2020 DE
29 DE OCTUBRE PARA LA GESTIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR
LA COVID-19

1. Objeto y finalidad de las subvenciones
Convocar las personas o entidades interesadas para solicitar ayudas destinadas a paliar los efectos
económicos negativos originados a raíz de la suspensión de actividades obligada por la resolución
SLT / 2700/2020, de 29 de octubre.
Mediante la Resolución SLT / 2700/2020, de 29 de octubre, por la que se prorrogan y se modifican
las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia
de COVID-19 al territorio de Cataluña publicadas en la Resolución SLT / 2546/2020, de 15 de
octubre y en la Resolución SLT / 2568/2020, de 19 de octubre, se han adoptado una serie de
nuevas medidas de salud pública que han implicado la suspensión de las actividades de
restauración, en todo tipo de locales y establecimientos, que se pueden prestar exclusivamente
mediante servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento con cita previa y la
obligación a los centros de estética y belleza de no ofrecer sus servicios, por el contacto personal
cercano que implican. También han implicado la suspensión de la apertura al público de las
instalaciones y los equipamientos deportivos, equipamientos culturales y centros de ocio infantil,
juvenil y actividades extraescolares entre otros.
El objeto de la convocatoria es otorgar ayudas extraordinarias a los establecimientos comerciales
y empresariales, ubicados en el término municipal de Santa Cristina de Aro, afectados por el cierre
obligado en la Resolución SLT / 2700/2020, de 29 de octubre para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en virtud de lo previsto en el art. 53 y siguientes de
la Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias la que contempla la puesta en
marcha de políticas de fomento de la competitividad del comercio urbano y, en este mismo
sentido, la misma Ley regula la competencia que las administraciones locales tienen en virtud del
artículo 84.2 del Estatuto, que reconoce competencias locales en materia de comercio,
concretamente la regulación del establecimiento de autorizaciones y promociones de todo tipo de
actividades económicas, especialmente las de carácter comercial, artesanal, turístico y de fomento
del empleo.

2. Tipología de subvenciones

Esta ayuda extraordinario y puntual consiste en una prestación económica de pago único, por un
importe fijo de 500 euros, que tiene por finalidad favorecer el mantenimiento de la actividad
económica de las empresas y autónomos ante los efectos directos del cierre obligado en la
Resolución SLT / 2700/2020, de 29 de octubre para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19.

3. Personas beneficiarias
Pueden ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria aquellas personas físicas y
jurídicas, titulares de actividades económicas con sede fiscal y domicilio de la actividad en el
municipio de Santa Cristina de Aro que se hayan visto obligadas al cese temporal de su actividad
por lo dispuesto en la Resolución SLT / 2700/2020, de 29 de octubre, para la contención del brote
epidémico de la pandemia de COVID-19 al territorio de Cataluña y tengan la correspondiente
licencia de actividad.
En caso de que una misma persona empresaria sea titular de actividades empresariales ubicadas
en más de un establecimiento, podrá solicitar una ayuda para cada uno de ellos.

4. Requisitos de las personas físicas o jurídicas para la obtención de la ayuda
1) Haber sido obligadas al cese temporal de su actividad por lo dispuesto en la Resolución SLT /
2700/2020, de 29 de octubre, para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID19 al territorio de Cataluña.
2) Obligarse a actuar de conformidad con los principios de buena administración, buena fe y
presunción de legalidad.
3) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalidad de Cataluña y
de la Seguridad Social o bien disponer de la correspondiente resolución de prórroga,
aplazamiento, moratoria o cualquier otra condición especial de sus deudas con el Estado, la
Generalitat y la Seguridad Social. Este cumplimiento se mantendrá a lo largo de todo el
procedimiento: en el momento de presentar la solicitud, antes de la resolución de otorgamiento y
antes de recibir cualquier pago.
4) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y financieras con el Ayuntamiento de Santa
Cristina de Aro.
5) No haber sido sancionadas, en resolución firme, por la comisión de infracción grave en materia
de integración laboral de discapacitados o muy grave en materia de relaciones laborales o en
materia de seguridad y salud en el trabajo, durante el año anterior a la convocatoria, de
conformidad con el Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social,
aprobado por Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o, si han sido sancionadas, hayan
aplicado las medidas correctoras previstas y abonado las cantidades requeridas por este concepto.
6) No encontrarse en ninguna de las circunstancias que impiden adquirir la condición de
beneficiaria previsto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones (BOE núm. 276, de 18.11.2003)
El incumplimiento de estas obligaciones originará las responsabilidades que en cada caso
correspondan y, en su caso, la incoación del expediente de reintegro de la ayuda.

5. Cantidad de las ayudas
La cuantía de la ayuda es un importe fijo de 500 euros

6. Régimen jurídico y procedimiento de concesión

La concesión de las subvenciones se tramita en régimen de concurrencia no competitiva.
El Área de Servicios económicos emitirá un único informe sobre todas las solicitudes. En este
informe se expresarán, en su caso, la causa o las causas impeditivas para obtener la subvención y
los supuestos de desistimiento. El informe se elevará al órgano competente de resolución.
La Junta de Gobierno será el órgano competente para la resolución del expediente de concesión
de la subvención.
Las solicitudes se resolverán por orden cronológico de presentación.
La convocatoria está basada en los principios de igualdad y no discriminación, publicidad y
transparencia, concurrencia y objetividad. El otorgamiento de las subvenciones se condiciona al
cumplimiento de una finalidad de interés general.

7. Plazo para presentar la solicitud y documentación a aportar
Las solicitudes de ayuda se formalizarán y se presentarán durante el plazo de QUINCE DÍAS
NATURALES a partir de la publicación de la presente convocatoria, y según el modelo
normalizado que se pondrá a disposición de las personas físicas o jurídicas interesadas.
En caso de que no se haya solicitado ninguna otra ayuda al ayuntamiento, deberá aportar el
certificado de titularidad de la cuenta bancaria donde se abonará la cuantía de la subvención que
debe ir debidamente sellado por la entidad bancaria.
Una vez recibidas las solicitudes, se examinará si son correctas y completas y, en caso contrario,
se notificará al interesado para que la revise o complete en el plazo máximo de diez días hábiles
a contar desde el día siguiente de la notificación. Si una vez transcurrido este plazo, el interesado
no ha subsanado el error o no ha aportado los documentos requeridos, se considerará que desiste
de su petición.
Cualquier inexactitud o falsedad en la declaración responsable conllevará la revocación
automática de la ayuda sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales que
puedan derivarse.
8. Régimen de compatibilidad
Las ayudas reguladas en estas bases son compatibles con otras ayudas, subvenciones e ingresos
para la misma finalidad procedentes de cualquier administración o ente, público o privado,
nacional o internacional.

9. Documentación acreditativa de los requisitos para la obtención de la ayuda
La acreditación de los requisitos indicados en el punto 4 se hará mediante las declaraciones
responsables que están incorporadas en el formulario de solicitud. Este formulario debe incluir,
además, las declaraciones responsables:
a) Que se han visto obligadas al cese temporal de su actividad por lo dispuesto en la Resolución
SLT / 2700/2020, de 29 de octubre, para la contención del brote epidémico de la pandemia de
COVID-19 al territorio de Cataluña y tengan la correspondiente licencia de actividad.
b) Que son ciertos los datos consignados en la solicitud.

c) Que los datos bancarios que constan en la solicitud corresponden a la persona titular de la
petición.
d) Que se adhiere a los principios éticos y reglas de conducta a los que han de adecuar la actividad
los beneficiarios, que constan en las bases reguladoras de estas subvenciones.
e) Que se compromete a custodiar y aportar, cuando sean requeridos por el Ayuntamiento de
Santa Cristina de Aro para llevar a cabo las actuaciones de comprobación y verificación de los
datos declarados, la documentación acreditativa siguiente:
1. La declaración de alta en el Impuesto sobre actividades económicas, o declaración censal, relativa
a la actividad empresarial que se desarrolla.
2. Cualquier otra documentación que se considere necesaria para la verificación del cumplimiento
de los requisitos para la obtención de la ayuda.

10. Plazo de resolución y notificación
El plazo para el otorgamiento de las ayudas será, como máximo, de dos meses a contar desde la
fecha de cierre del período de presentación de las solicitudes.
La resolución de la convocatoria será publicada en el tablón de edictos municipal indicando el
número de registro de entrada, si ha sido o no concedida y el importe total concedido.

11. Justificación y forma de pago
Con el fin de obtener una evidencia razonable sobre la correcta justificación y la correcta
aplicación de la ayuda, el ayuntamiento puede requerir la documentación justificativa de los datos
declarados en la solicitud presentada.
Igualmente, la persona beneficiaria deberá facilitar cualquier información o comprobación
relativa al objeto de la ayuda que se le pueda requerir.
Una vez otorgada la subvención se tramitará el pago del 100% de la ayuda concedida a las
personas o entidades beneficiarias.
La aceptación de la subvención otorgada se presume con la formulación de la solicitud. A tal
efecto, una vez notificada la resolución de concesión de la subvención, si las personas o entidades
beneficiarias no están interesadas en la subvención concedida, dispondrán de un plazo de diez
días hábiles para manifestar de forma expresa su renuncia.
Todo lo dicho, sin perjuicio del derecho que ostenta el eventual beneficiario de impugnar la
resolución de otorgamiento de la subvención en los términos que establece la normativa vigente.
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria del beneficiario.

12. Protección de datos de caracter personal
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
relación al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se

deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglamento general de protección de datos), se pone de
manifiesto que la información facilitada por los peticionarios de esta ayuda será tratada de
conformidad con la información contenida en el registro de actividades de tratamiento.
Estos datos serán tratados con la finalidad de gestionar y tramitar la convocatoria de ayuda de
acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad que la normativa sobre protección de
datos establece.

Expedient:
Àrea:
Anuncis:
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Contractació, Patrimoni i Assessoria
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EDICTE
Aprovació de les bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts extraordinaris en règim de
concurrència no competitiva
Es fa saber que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària realitzada el dia 24 de novembre
de 2020, va aprovar les bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts extraordinaris en règim de
concurrència no competitiva en l’àmbit de les activitats de restauració, oci nocturn, centres
d’estètica i bellesa, equipaments esportius, culturals, centres de lleure infantil i activitats
extraescolar així com tots els establiments de Santa Cristina d’Aro que s’han vist afectats pel
tancament obligat a la Resolució SLT/2700/2020 de 29 d’octubre per la gestió de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19.- (G149.1 2020-0023)
De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’exposen al públic pel termini de vint
(20) dies hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions, el contingut de les bases reguladores
que tot seguit es transcriuen:
“BASES
REGULADORES
PER
A
LA
CONVOCATÒRIA
D’AJUTS
EXTRAORDINARIS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA EN
L'ÀMBIT DE LES ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ, OCI NOCTURN, CENTRES
D'ESTÈTICA I BELLESA, EQUIPAMENTS ESPORTIUS, CULTURALS, CENTRES DE
LLEURE INFANTIL I ACTIVITATS EXTRAESCOLAR AIXÍ COM TOTS ELS
ESTABLIMENTS DE SANTA CRISTINA D’ARO QUE S’HAN VIST AFECTATS PEL
TANCAMENT OBLIGAT A LA RESOLUCIÓ SLT/2700/2020 DE 29 D’OCTUBRE PER
LA GESTIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19
1. Objecte i finalitat de les subvencions
Mitjançant la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya publicades a la Resolució SLT/2546/2020, de
15 d'octubre i a la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, s’han adoptat una sèrie de noves
mesures de salut pública que han implicat la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus
de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a
domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia i la obligació als centres d'estètica i bellesa de
no oferir els seus serveis, pel contacte personal proper que impliquen. També han implicat la
suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius, equipaments
culturals i centres de lleure infantil, juvenil i activitats extraescolars entre d’altres.
L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris als establiments comercials i
empresarials, ubicats al terme municipal de Santa Cristina d’Aro, afectats pel tancament obligat
a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, en virtut del que preveu l’art. 53 i següents de la Llei 18/2017, de
l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires la qual contempla la posada en marxa de polítiques de
Plaça de Catalunya – 17246 Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà) – Telèfons: Centraleta 972 83 70 10 – Serveis tècnics i Urbanisme
972 83 60 86 – Secretaria i Alcaldia 972 83 60 88 – Serveis Econòmics 972 83 60 89

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Expedient:
Àrea:
Anuncis:
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foment de la competitivitat del comerç urbà i, en aquest mateix sentit, la mateixa Llei regula la
competència que les administracions locals tenen en virtut de l'article 84.2 de l'Estatut, que
reconeix competències locals en matèria de comerç, concretament la regulació de l'establiment
d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter
comercial, artesanal, turístic i de foment de l'ocupació.
2. Tipologia de subvencions
Aquest ajut extraordinari i puntual consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per
un import fix de 500 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica
de les empreses i autònoms davant els efectes directes del tancament obligat a la Resolució
SLT/2700/2020, de 29 d'octubre per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19.
3. Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en aquestes bases aquelles persones físiques i
jurídiques, titulars d’activitats econòmiques amb seu fiscal i domicili de l’activitat al municipi de
Santa Cristina d’Aro que s’hagin vist obligades al cessament temporal de la seva activitat per allò
que disposa en la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i tinguin la corresponent llicència
d’activitat.
En cas que una mateixa persona empresària sigui titular d’activitats empresarials ubicades en més
d’un establiment, podrà sol·licitar un ajut per a cadascun d’ells.
4. Requisits de les persones físiques o jurídiques per a l’obtenció de l’ajut
1) Haver estat obligades al cessament temporal de la seva activitat per allò que es disposa en la
Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya.
2) Obligar-se a actuar de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de legalitat.
3) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya
i de la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament,
moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la
Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment
de presentar la sol·licitud, abans de la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
4) Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro.
5) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria
d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en
matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de
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conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per
Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures
correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
6) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiària
que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2003)
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i, si escau, la incoació de l’expedient de reintegrament de l’ajuda.
5. Quantitat dels ajuts
La quantia de l'ajut és un import fix de 500 euros
6. Règim jurídic i procediment de concessió
La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.
L'Àrea de Serveis econòmics emetrà un únic informe sobre totes les sol·licituds. En aquest
informe s'expressaran, si s’escau, la causa o les causes impeditives per obtenir la subvenció i els
supòsits de desistiment. L’informe s’elevarà a l’òrgan competent de resolució.
La Junta de Govern serà l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient de concessió de la
subvenció.
Les sol·licituds s'han de resoldre per ordre cronològic de presentació.
La convocatòria està basada en els principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i
transparència, concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions es condiciona al
compliment d’una finalitat d’interès general.
7. Termini per a presentar la sol·licitud i documentació que cal aportar
Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran a partir de la publicació de la corresponent
convocatòria i en el termini s’hi fixi, i segons el model normalitzat que es posarà a disposició de
les persones físiques o jurídiques interessades.
L’extracte de la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província un cop exhaurit el
termini de vint dies hàbils d’exposició, comptat a partir de la publicació d’aquestes Bases.
En el cas que no s'hagi sol·licitat cap altre ajut a l'ajuntament, caldrà aportar el certificat de
titularitat del compte bancari on s'abonarà la quantia de la subvenció que ha d'anar degudament
segellat per l'entitat bancària.
Un cop rebudes les sol·licituds, s’examinarà si són correctes i completes i, en cas contrari, es
notificarà a la persona interessada per tal que la revisi o completi en el termini màxim de deu dies
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hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació. Si un cop transcorregut aquest termini la
persona interessada no ha esmenat l’error o no ha aportat els documents requerits, es considerarà
que desisteix de la seva petició.
Qualsevol inexactitud o falsedat a la declaració responsable comportarà la revocació automàtica
de l’ajuda sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que se'n puguin derivar.
8. Règim de compatibilitat
Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per
a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional o
internacional.
9. Documentació acreditativa dels requisits per a l'obtenció de l'ajut
L'acreditació dels requisits indicats en el punt 4 s'ha de fer mitjançant les declaracions
responsables que estan incorporades en el formulari de sol·licitud. Aquest formulari ha d'incloure,
a més, les declaracions responsables següents:
a) Que s’han vist obligades al cessament temporal de la seva activitat per allò que disposa en la
Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya i tinguin la corresponent llicència d’activitat
b) Que són certes les dades consignades a la sol·licitud.
c) Que les dades bancàries que consten a la sol·licitud corresponen a la persona titular de la
petició.
d) Que s'adhereix als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les
persones beneficiàries, que consten a les bases reguladores d'aquestes subvencions.
e) Que es compromet a custodiar i aportar, quan sigui requerits per l’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro per dur a terme les actuacions de comprovació i verificació de les dades declarades, la
documentació acreditativa següent:
1. La declaració d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, o declaració censal, relativa a
l’activitat empresarial que es desenvolupa.
2. Qualsevol altra documentació que es consideri necessària per a la verificació del compliment dels
requisits per a l'obtenció de l'ajut.
10. Termini de resolució i notificació
El termini per a l’atorgament dels ajuts serà, com a màxim, de dos mesos a comptar des de la data
de tancament del període de presentació de les sol·licituds.
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La resolució de la convocatòria serà publicada al tauler d'edictes municipal indicant el número de
registre d'entrada, si ha estat o no concedida i l'import total concedit.
11. Justificació i forma de pagament
Per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta justificació i la correcta aplicació de
l'ajut, l’ajuntament pot requerir la documentació justificativa de les dades declarades en la
sol·licitud presentada.
Igualment, la persona beneficiària haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa
a l'objecte de l'ajut que se li pugui requerir.
Una vegada atorgada la subvenció es tramitarà el pagament del 100% de la subvenció concedida
a les persones beneficiàries.
L’acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. A tal
efecte, un cop notificada la resolució d’atorgament de la subvenció, si les persones beneficiàries
no estan interessades en percebre la subvenció concedida, disposaran d’un termini de deu dies
hàbils per manifestar de forma expressa la seva renúncia.
Tot l’esmentat, sense perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar la resolució
d’atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa vigent.
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte bancari de la
persona beneficiària.
12. Protecció de dades de caràcter personal
De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en
relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), es posa de
manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquesta ajuda serà tractada de
conformitat amb la informació continguda en el registre d'activitats de tractament.
Aquestes dades seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar la convocatòria d’ajuda
d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades
estableix.”
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