BASES REGULADORES DEL RÈGIM GENERAL DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE
LA MILLORA DEL COMERÇ DURANT L’ANY 2021 EN EL MARC DEL PLA DE COMERÇ
LOCAL 2018-2022

Article 1. Objecte
L'objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins del límits
establerts en els pressupostos municipals, a aquells establiments comercials que durant l’any
2021 portin a terme projectes i actuacions de millora del comerç, i que segueixin les línies
estratègiques proposades en el Pla de Millora Contínua del Comerç. Aquests línies són:
a) Programa d'acompanyament empresarial diagnosis comercial: prediagnosi + propostes de
millora
b) Millora en la incorporació de noves tecnologies digitals, potenciar l'omnicanalitat creant
estratègies que integrin la botiga física i la botiga online per millorar l'experiència de compra
dels clients.
c) Millora de l’embelliment de l’establiment: façana, retolació, aparadors i accessibilitat.
Article 2. Beneficiaris i requisits
Els beneficiaris de les subvencions a què es refereixen les presents bases seran exclusivament
els següents establiments comercials:
- Establiments comercials individuals de venda al detall situats al municipi de Castell d'AroPlatja d'Aro oberts com a mínim 8 mesos a l’any. La resta d’establiments quedaran exclosos.
- Que l'activitat econòmica i l'establiment disposin dels permisos d'obertura i requisits legals que
exigeixi la normativa en cada cas.
- Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i la
Tresoreria de la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro.
Article 3. Quantia dels ajuts
Les accions proposades com a millora del comerç es subvencionaran un 50% amb un topall
màxim de 300,00 Euros per empresa i fins esgotar la partida pressupostària. La quantia de la
subvenció no excedirà, en cap cas, d’aquest 50% del cost subvencionable del projecte.
Article 4. Dotació pressupostària
La quantia total destinada a la convocatòria regulada per aquestes bases és de 8.000 euros.
Un cop esgotada aquesta partida no s’atorgaran més ajuts.
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Article 5. Despeses subvencionables
Seran subvencionables aquelles despeses que responguin de manera indubtable a la
naturalesa de l’activitat subvencionada i que es realitzin dins del termini d’execució del projecte.
Es consideren despeses subvencionables aquelles que es classifiquen d’acord a l’article 1:
a) Despeses derivades d’un assessorament empresarial per a la diagnosis comercial:
prediagnosi + propostes de millora.
b) Despeses derivades de la incorporació de les noves tecnologies digitals :
- Implantació del Màrqueting 2.0 i les noves tecnologies
- Executar accions per treballar la reputació social i posicionament en xarxes, utilització dels
serveis i plataformes de Google
- Suport audiovisual en la promoció del negoci o accions de videomarketing
- Implantació de sistemes de fidelització de clients mitjançant butlletins electrònics
- Potenciar l'omnicanalitat per crear estratègies d’integració entre la botiga física i la botiga
online per millorar l'experiència de compra
- Venda on-line: per tenir presència on-line
- Oferir Click & Collect: enviament a domicili
- Despeses d’adquisió de programari específic per poder implantar i potenciar l’E-commerce i
plataformes digitals.
c) Despeses derivades de projectes arquitectònics o d’interiorisme, destinats a aconseguir un
embelliment i modernització de l’establiment:façanes, retolació, aparadorisme, accessibiliat, etc.
En cap cas es consideraran despeses subvencionables, els impostos, els costos salarials del
personal fix i eventual a càrrec de l’empresa, l’adquisió de béns d’equipament informàtic
habituals pel desenvolupament de l’activitat o les despeses realitzades fora del període
d’execució previst en aquestes bases.
Article 6. Sol·licituds i documentació
Per optar a aquesta línia d'ajuts, les persones interessades hauran de presentar la següent
documentació:
- Sol·licitud adreçada a Aro Impulsa Regidoria de Promoció Econòmica. Disponible al web de
la regidoria. www.arorimpulsa.com
- DNI o fotocòpia de la targeta acreditativa del número d’identificació fiscal, segons s’escaigui.
- Declaració de no concórrer en cap dels supòsits que impedeixin obtenir la condició de
beneficiari, d'acord amb la normativa vigent
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- Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
- Certificat bancari de titularitat del compte.
- Memòria descriptiva de les actuacions realitzades.
- Factures justificatives de les actuacions realitzades amb la data compresa entre l’1 de gener
i el 31 de desembre de 2021.
- Fotografies de les accions realitzades en el cas d’accions d’embelliment dels establiments
comercials.
Si les sol·licituds no reuneixen els requisits exigits es requerirà per correu electrònic a la
persona sol·licitant perquè en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte, per mitjans
telemàtics, amb indicació que, si no es fa, es considerarà que desisteix de la seva petició,
d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Article 7.- Terminis i procediment
Les sol·licituds s’acceptaran durant tot l’any 2021 fins a esgotar la dotació pressupostària.
El període d’execució de les actuacions objecte de la subvenció està comprès entre l’1 de
gener al 31 de desembre de 2021. Per les obres efectuades al mes de desembre, es podrà
justificar fins a 31 de gener de 2022.
Les sol·licituds es resoldran segons ordre de registre d’entrada i una vegada examinada la
documentació acreditativa requerida, es procedirà a aprovar la subvenció per l’òrgan competent
que serà la Junta de Govern Local, previ informe tècnic de la Regidoria de Promoció
Econòmica.
La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes o, recurs
contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.
Article 8. Pagament
El pagament de l'ajut es farà un cop realitzada i justificada la despesa i aprovada per Junta de
Govern Local. S'efectuarà, mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat en la
sol·licitud de la subvenció.
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Article 9. Anul·lació i el reintegrament
Sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament procedirà a
l’anul·lació total o parcial de la subvenció proposada o atorgada i el reintegrament dels fons
rebuts en els casos d’incompliment següents:
- De la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.
- De les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció.
- De les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents.
- La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per
part de l’òrgan municipal tutor de la subvenció.
El beneficiari podrà renunciar voluntàriament a la subvenció reintegrant el seu import si ja
l’hagués percebut, en les condicions que s’estableixen a la Normativa General Reguladora de
Subvencions. La renúncia ha de ser prèvia al cobrament de la subvenció, en cas contrari, el
beneficiari haurà de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes de conformitat amb
l’article 12.3 de la NGRSM.
Per fer efectiu l’import total o parcial de la subvenció a retornar, a la qual s’afegiran els
interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via de constrenyiment quan no
es retorni el reintegrament de manera voluntària.
Article 10. Obligacions dels beneficiaris
Una vegada atorgades les subvencions, són obligacions dels beneficiaris:
- Acceptació de la subvenció pel beneficiari amb la finalitat de complir les condicions fixades
per a la seva aprovació.
- L’atorgament de la subvenció s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent.
- Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts, així com la realització de
l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.
- Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat
a l’atorgament (reintegrant els fons rebuts en el cas de la suspensió de l’activitat) o, en cas que
sigui necessària, la corresponent renúncia.
- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
- Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament i d’altres administracions o ens públics o
privats en els darrers dotze mesos, amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.
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- El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas pel beneficiari.
- Complir amb les obligacions tributàries davant qualsevol administració pública i les
obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixin adquirir la condició de beneficiari /
beneficiària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
- No haver estat mai objectes de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de
gènere i segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d' igualtat efectiva de dones i homes.
- Complir amb el requisit que l’import de la subvenció ha de ser d’una quantia que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajuts públics o privats, nacionals o
internacionals, no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.
Article 11. Règim jurídic
Constitueix el règim jurídic aplicable:
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat
per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
- Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Sense perjudici del que s'estableix als articles 47 i 48 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les subvencions a les quals
fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i
reductibles en els supòsits previstos per la normativa general de subvencions i les presents
bases reguladores, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i
no es poden al·legar com a precedent.
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.
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