
AJUNTAMENT DE PALAMÓS

EDICTE

Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria d'ajuts extraordinàries als establiments 
comercials i empresarials ubicats al terme municipal de Palamós que han hagut de cessar la seva
activitat degut als efectes de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, 
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.

El decret d'alcaldia núm 2021/1123 de data 31 de maig aprova la convocatòria d'ajuts extraordinaris als 
establiments comercials i empresarials ubicats al terme municipal de Palamós 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 i a la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, 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 que es regirà per les bases aprovades pel Ple ordinari de 
l'Ajuntament de Palamós de data 24 de novembre del 2020 que són les següents:

1. OBJECTE I FINALITAT DE LES SUBVENCIONS

L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris als establiments comercials i empresarials 
ubicats al terme municipal de Palamós 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 i la SLT/1/2021, 
de 4 de gener, 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  i 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 que 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.

Es concedirà un ajut de pagament únic, per un import fix de 600 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.

2. BASES REGULADORES

Constitueixen les bases reguladores d’aquesta convocatòria les normes aprovades pel Ple el 24 de 
novembre de 2020 i publicades al BOP  de Girona.
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3. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva i es resol fins a 
exhaurir el crèdit disponible. 

L'Àrea de Promoció Econòmica 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. 

Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l'obtenció de l'ajut.

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.

4. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÔRIA

4.1 El text d’aquesta convocatòria serà comunicat a la Base de Dades Nacional de Subvencions qui 
donarà trasllat d’un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de Província de Girona i al Butlletí Oficial 
de l’Estat per a la seva publicació, en compliment d’allò que disposa l’article 20.8.a) de la Llei 28/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 

4.2 Les successives notificacions i publicacions s’efectuaran a la seu electrònica municipal i al taulell 
d’anuncis de la Corporació. 

4.2 La publicitat de l’acord atorgament de les subvencions tindrà lloc d’acord amb les previsions 
establertes a l’apartat 4.1.

5. TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran a partir de la publicació de la corresponent 
convocatòria i fins al 15 de juliol de 2021, i segons el model normalitzat que està a disposició de les 
persones interessades, a la seu electrònica municipal: https://seu.palamos.cat

6. LLOC DE PRESESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I FORMA 

Les sol·licituds o altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació i control de la 
subvenció s’han de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu Electrònica.
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Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat disponible a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Palamós (http://seu.palamos.cat). 

La presentació de la sol·licitud fora de termini comporta l'exclusió de l'aspirant.

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 5 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. Aquestes 
ajudes econòmiques son compatibles amb d'altres que es puguin obtenir.

7. REQUISITS PER SER BENEFICIARI DE SUBVENCIÓ

Poden ser persones beneficiàries dels ajuts previstos en aquestes bases aquelles persones físiques i 
jurídiques, titulars d’activitats econòmiques amb seu fiscal al municipi de Palamós que s’hagin vist 
obligades al cessament temporal de la seva activitat per allò que disposa en la 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 i la SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en materia de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19  al territori de Catalunya i 
tinguin la corresponent llicència d’activitat i les que es recullen a la Base 2.1 (persones beneficiàries) de 
la RESOLUCIÓ EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases de la línia de 
subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les 
conseqüències de la COVID-19.
 
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.

Els requisits per sol·licitar la subvenció són:

1) Haver estat obligades al cessament temporal de la seva activitat per allò que disposa en la Resolució 
SLT/2700/2020, de 29 d'octubre i la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, 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.
 
2) Les persones perceptores d’ajudes concedides per l’Ajuntament de Palamós s’obliguen a actuar de 
conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.
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3) Les persones  beneficiàries han d’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) Les persones beneficiàries han d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb 
l’Ajuntament de Palamós.

5) No haver estat sancionat, 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 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 persona 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)

7) Permetre a l’Ajuntament de Palamós que faci difusió de les ajudes atorgades. 

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. 

8.- QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

La quantia de l'ajut és un import fix de 600 euros.

El pressupost màxim que es destinarà per a l’any 2021 per a la concessió de les ajudes regulades en 
aquesta convocatòria serà de 180.000,00€ i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 22 43000 
47903 PROGRAMES SUPORTS A EMPRESES I ESTABLIMENTS

9. TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT.
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.

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.
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10.- ÓRGAN COMPETENT PER A LA RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT 

La Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia mitjançant decret núm. 2019-1276, de data 19 de 
juny de 2019 (BOE núm. 126 de 2 de juliol de 2019).

11.- PROCEDIMENT 

L'Àrea de Promoció Econòmica 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

12. 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.

13. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES

Els ajuts atorgats a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través del Tauler 
d'Anuncis Municipal de l’Ajuntament 
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14. 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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