Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de juny de 2021 de l'Ajuntament de CastellPlatja d'Aro, de convocatòria de subvencions per al suport a les empreses locals afectades per la
crisi Covid durant l'any 2021

Primer. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment de concessió d'una
subvenció per part de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro dirigida a les empreses locals afectades
per la crisi sanitària provocada pel Covid-19.
Segon. Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:
Línia 1. Empreses locals directament afectades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, que
han hagut de tancar el seu negoci temporalment o reduir el seu horari habitual afectant a la seva
activitat habitual. Concretament, establiments comercials individuals de venda al detall,
establiments de més de 400 m, instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats, activitats
relacionades amb el joc com sales de bingo i activitats d'hostaleria i restauració.
Línia 2. Empreses locals amb establiments obert al públic que hagin realitzat una readaptació del
seu local en matèria de prevenció per a la Covid 19 durant l'any en curs, així com, per a la compra
d'equipament personal de prevenció i higiene per fer front a aquesta situació.
Tercer. Sol·licitud i presentació
Les sol·licituds s'acceptaran des de l'endemà de la data de la publicació de l'extracte de la
convocatòria al BOP i fins a 15 de novembre de 2021. S'han de formular mitjançant el model
normalitzat disponible al web de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro,
www.aroimpulsa.com, acompanyat de la documentació que preveu l'article 8 de les bases
reguladores i preferentment de forma telemàtica. Un cop esgotada la dotació pressupostària no
s'acceptaran més sol·licituds.
Quart. Import
La dotació pressupostària d'aquesta subvenció és de 40.000 euros.
Línia 1. Ajuts econòmics de suport a empreses locals obligades a tancar temporalment i/o canviar
horari quedant afectats directament per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener. Import únic: 500
€ per establiment. La quantitat màxima per aquesta línia serà de 30.000 €.
Línia 2. Ajuts econòmics de suport a empreses locals per a l'adequació dels establiments i/o per a
la compra d'equipament de protecció personal i higiene, per fer front a la Covid 19. Import únic:
300 € per establiment. La quantitat màxima per aquesta línia serà de 10.000 €
Castell-Platja d'Aro, 21 de juny de 2021.- L'alcalde, Maurici Jiménez Ruíz
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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 de la
qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/570967)
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