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Àrea:
Promoció Econòmica
Convocatoria: 2021/5

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES
ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DIRIGIDES ALS BARS
I RESTAURANTS SUBJECTES AL PAGAMENT DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
(TERRASSES D’ESTABLIMENTS O EXPOSICIÓ DE MERCADERIES).
1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores Específiques i diari oficial on s’han
publicat
Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2021, van ser aprovades les
Bases Reguladores Específiques per a l’atorgament per part de l’Ajuntament a través del Servei
de Promoció Econòmica, de subvencions destinades a finançar el pagament de la taxa per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local (terrasses d’establiments o
exposició de mercaderies).
Aquestes Bases Reguladores Específiques van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial
de la Província nº 116 de data 17 de juny de 2021.
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2021 per a la concessió de les subvencions
objecte de la present convocatòria serà de 64.460 € € i anirà a càrrec de les aplicacions i per les
quanties màximes següents:
• Aplicació pressupostària 51-43000-47903 línia ajudes empreses Covid-19 (Taxa
escombraries i OVP) de 64.460 € .
(En el cas de necessitat es pot incrementar el crèdit amb un import addicional de les
aplicacions pressupostàries vinculades.)
3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions
1.- L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar a bars i restaurants de
Santa Cristina d’Aro el pagament del 100% de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic local (terrasses d’establiments o exposició de mercaderies).
2.- Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar al
pagament de la taxa total o l’import corresponent per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic local llarg del període de l’any 2021.
3.- Per tal de donar compliment als objectius del Pla Estratègic Comercial de desenvolupament
de l’economia local i dinamització del sector empresarial, aquestes subvencions hauran d’afavorir
el manteniment de l'activitat econòmica, davant els efectes directes o indirectes de la limitació
d’horaris que han afectat el sector de bar i de restauració degut a l’estat d’alarma, decretat a
conseqüència de la pandèmia COVID-19.
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4.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques i/o jurídiques que
es dediquin a l’activitat de bar i/o restaurant, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el
seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art.
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin
les següents condicions:
a) En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades d'alta en el règim
especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA).
b) En el cas de persones jurídiques estar legalment constituïdes i degudament inscrites al
registre corresponent.
c) Desenvolupar l'activitat de bar i/o restaurant amb terrassa a Santa Cristina d’Aro.
d) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament.
e) No estar sancionat/da mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de
novembre), o la Llei general tributària.
f) No estar condemnat/da mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions o ajuts públics.
g) Estar al corrent de pagament de les obligacions amb l’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro. Si les persones tenen deute pendent a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, la
subvenció s’aplicarà per minorar-lo.
2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud
1.- Persones jurídiques
1. Fotocòpia del DNI del/la representant legal
2. Escriptura de constitució o Estatuts
3. Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
4. Fotocòpia del número d’identificació fiscal de l’entitat peticionària.
5. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord al model normalitzat.
6. Còpia de l’alta de l’epígraf corresponent del CNAE de bar i/o restaurant.
7. Únicament en cas de no coincidència de la persona sol·licitant amb qui figura com a
subjecte/a passiu de l’IBI: Documentació que acrediti la seva condició de persona o entitat
beneficiària.
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2.- Persones físiques
1. Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
2. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord al model normalitzat.
3. Còpia de l’alta de l’epígraf corresponent del CNAE de bar i/o restaurant.
4. Únicament en cas de no coincidència de la persona sol·licitant amb qui figura com a
subjecte/a passiu de l’IBI: Documentació que acrediti la seva condició de persona o entitat
beneficiària.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament
autenticada.
7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà en el període de vint (20)
dies hàbils.
Les sol·licituds s’hauran d’adreçar a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, amb el model
d’instància oficial que es podrà obtenir al Registre d’Entrada de l’Ajuntament o bé omplir-lo
directament al model editable inclòs a la web municipal, conjuntament amb la documentació que
es demana a la convocatòria.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació,
precedeixi a la seva rectificació a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ha fa així
s’entendrà per desistida la seva sol·licitud.
9. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes la present convocatòria serà el Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per la Comissió de Valoració
constituïda d’acord amb allò previst al punt 5 de les Bases Generals Reguladores de la Concessió
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i Justificació de Subvencions Municipals any 2021 de l’Ajuntament, la qual aixecarà acta i
formularà una proposta de la resolució provisional així com els càlculs de l’import.
Estarà formada per les següents persones:
- Alcaldessa
- Cap de Serveis Econòmics
- Tècnica de Promoció Econòmica
La valoració que faci la Comissió Qualificadora haurà de contenir el número d’ordre que s’atorga
a cada sol·licitud d’acord amb els criteris de concurrència establerts, una relació de beneficiaris
proposats i una relació de les sol·licituds que no han obtingut la subvenció, indicant el motiu.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions serà
la Junta de Govern Local.
10. Termini de resolució i notificació
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del
termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini màxim per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim de 6 mesos des de la
data de final de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, seran notificades als interessants d’acord amb
allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima als interessats per
a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
11.- Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
12.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds i fins esgotar la partida
pressupostària.
13.- Mitjans de notificació o publicació
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Un cop acordada la concessió de les subvencions, seran notificades als interessants d’acord amb
allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.”
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