Convocatòria de subvencions per activitats econòmiques 2021-22
1. Objecte de la subvenció
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions per inversió de
les diferents activitats econòmiques del municipi de Palafrugell, amb la finalitat de
reactivar i impulsar els diferents sectors econòmics i fomentar-ne la seva competitivitat
i qualitat.
Capítol I.- Millora imatge exterior de les activitats econòmiques:
Incentivar la renovació de la imatge exterior de qualsevol activitat econòmica del
municipi:
-

Renovació de la imatge exterior de l’establiment/activitat econòmica: rètols,
manteniment façana, entrada de portes obertes, finestres, aparadors, etc...

-

Millores en les terrasses amb ocupació de la via pública: mobiliari de terrassa,
vetlladores (para-sols) i tancaments.

-

Millora de la il•luminació exterior.

-

Supressió de barreres arquitectòniques, millora de l’accessibilitat.

Capítol II.- Millora dels establiments comercials i/o activitats econòmiques:
Fomentar la renovació dels establiments i/o activitats econòmiques, per tal d’incentivar
la millora de la imatge de Palafrugell com a municipi. Podran accedir a aquest capítol
les intervencions integrals i/o parcials que incideixin en l’espai d’atenció i/o venda al
públic, així com en la seva imatge general interior, o bé l’ampliació del local comercial
quan suposi annexionar espais o locals contigus.
També s’inclouran les millores en l’adquisició de vehicles d’empresa per a l’exercici de
l’activitat econòmica. Han de ser vehicles que tinguin el permís de circulació a nom de
l’empresa i que estiguin retolats.
Capítol III.- Foment de l’Emprenedoria:
Incentivar la creació de nova activitat econòmica que comporti un desenvolupament
del teixit empresarial del municipi, estimulant la creació de nous llocs de treball i
incrementant la vàlua de les persones emprenedores:
-

Adquisició d’elements de mobiliari, maquinària, ordinadors, aplicacions
informàtiques, marques i patents, elements de transport, instal•lacions i obres,
eines i utillatges necessaris per l’inici de l’activitat.

Capítol IV.- Millora d’estalvi energètic:
Incentivar les millores que suposin mesures d’estalvi i eficiència energètica i dels
recursos naturals o bé reducció i/o millora de la gestió de residus:

-

Instal•lacions i adquisició de maquinària o equipament que suposi una millora
del rendiment energètic i/o reducció de l’ús dels recursos naturals (il•luminació,
reducció consums aigua, energia, ...).

-

Instal•lació de plaques solars i altres dispositius per la generació d’energia.

-

Adquisició d’equipament pel compostatge i/o calderes de biomassa.

Capítol V.- Foment de la innovació i la competitivitat:
Incentivar la incorporació de noves tecnologies digitals
desenvolupament dels negocis i empreses del municipi:

per

augmentar

el

-

Millora tecnològica de l’equipament necessari per al desenvolupament de
l’activitat.

-

Millora de la competitivitat en la gestió interna: Adquisició d’aplicacions
informàtiques de control de comandes, estocs, vendes, facturació, comptabilitat,
etc.

-

Inversions que suposin una presència activa a Internet i innovació en el punt de
venda: aparadorisme digital, intel•ligència artificial, sistema de comptabilització
de persones, reconeixement facial.

-

Implantació del comerç electrònic: Botiga online, adquisició d’aplicacions
informàtiques de gestió de reserves, publicitat i/o venda, llicències
electròniques, equips informàtics, etc. Aquí no s’hi inclouen les pàgines web
estàtiques, amb una funció merament informativa.

Capítol VI.- Cessió de negoci
Incentivar la continuïtat dels negocis per tal d’assegurar que negocis solvents
segueixin funcionant i no hagin de tancar per manca de relleu generacional.
Només es tindran en compte despeses d’inversió com mobiliari, maquinària, equips
informàtics, etc i no s’hi inclourà el fons de comerç o altres despeses que no siguin
considerades inversió.
Capítol VII – Fibra òptica empreses polígons d’activitat econòmica de Palafrugell
Incentivar la inversió per a la instal·lació de fibra òptica en les empreses dels polígons
d’activitat econòmica de Palafrugell, amb qualsevol de les operadores del mercat,
sempre i quan, aquestes tinguin el permís de desplegament de la fibra òptica en el
polígon aprovat.

2. Persones beneficiàries.
Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels
treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals,
associades o agrupades, donades d’alta en el cens de l'impost d’activitats
econòmiques i que compleixin els següents requisits:

Amb caràcter general:
-

Que hagin realitzat les inversions dins del període comprès entre l’1 de
setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022.

-

Que les persones titulars de l’activitat econòmica tinguin la seu social i/o
l’establiment sobre el que recauen les accions, dins del municipi de Palafrugell

-

Que hagin realitzat una inversió mínima de 2.000 €, a excepció de:
•

Capítol III. - Foment de l’Emprenedoria on la inversió mínima ha de ser
de 1.000 €.

•

Capítol IV.- Millora de l’estalvi energètic on la inversió mínima ha de ser
de 1.000€ i on hi ha un mínim de 500€ per cada factura.

•

Capítol VII. - Fibra òptica empreses dels polígons d’activitat econòmica
de Palafrugell on l’import de la inversió és de mínim 300€ per cada
factura justificativa que es presenti.

-

Que l’activitat estigui en funcionament amb la mateixa persona titular, com a
mínim fins a un any en posterioritat a l’atorgament de la subvenció.

-

Serà requisit necessari per obtenir la subvenció que l’activitat econòmica hagi
obtingut la corresponent llicència d’activitats de l’ajuntament o hagi presentat la
comunicació o declaració responsable i no tingui requeriments pendents de
compliment. En cas que s’hagi produït canvis de titularitat de l’activitat serà
necessari que a la data límit de presentació de les ofertes s’hagin fet el canvis
de nom a efectes de la llicència municipal a favor del sol•licitant de la subvenció.

-

En cas que es realitzin obres per la posterior obertura de l’activitat, una vegada
es tingui la llicència o s’hagi comunicat l’activitat es podrà presentar sol•licitud
de subvenció i es permetrà, únicament en aquests casos, que siguin
subvencionables les despeses que s’hagin pogut efectuar durant el període
subvencionable anterior.

-

Les sol·licituds pels capítols I, II i si s’escau en el capítol III i IV caldrà disposar
de la corresponent llicència d’obres municipal.

-

Han de ser activitats econòmiques recollides en el Pla d’Usos Comercial de
l’ajuntament de Palafrugell.

-

L’IVA no és subvencionable.

3. Requisits per a obtenir la condició de persona beneficiària.
Els sol·licitants han de complir els requisits generals següents:
a)
Complir les obligacions tributàries davant l’Ajuntament, l’Estat i la Generalitat i
les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al
llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a
la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l’Ajuntament, l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de
la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra
condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti
aquesta prerrogativa especial.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de
beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE
núm. 276, de 18.11.2003).
c) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
d) 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 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.
e) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als
articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm.
3791A, de 31.12.2002).
f) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i,
amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de
discriminació laboral entre homes i dones.
g) El beneficiari ha de constar donat d’alta en l’IAE durant del període comprès entre
l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022.
h) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
i) Complir amb l’obligació de comunicar l’obtenció d’altres subvencions públiques o
privades per a la mateixa activitat.
j) Els sol·licitants s’obliguen a facilitar quanta informació els sigui requerida per
l’ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu
atorgament.
4. Requisits específics
Els requisits específics per a cada capítol són:
-

Capítol III.-Foment de l’Emprenedoria: Persones físiques inscrites a la Xarxa
Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, que hagin obtingut el
certificat de viabilitat previ a l’inici de l’activitat econòmica i l’alta censal s’hagi
tramitat dins el període subvencionable.

-

Capítol IV i V: A l’hora de presentar la justificació, caldrà detallar quins són els
estalvis energètics que es suposen i/o quina millora competitiva s’obté amb la
nova adquisició.

-

Capítol VI: El canvi de titularitat s’ha d’haver produït dins el període
subvencionable. Les persones físiques o jurídiques que continuen l’activitat
han adquirit els béns immobles necessaris per a l’exercici de la mateixa.

5. Quantia de les subvencions
Les subvencions s’atorguen en règim de concurrència no competitiva d’acord amb
l’establert a l’article 4t de les Bases Generals de Subvencions aprovades pel Ple de
l’Ajuntament en data 30 de novembre de 2021.
L’import de la subvenció serà com a màxim el 40% del cost justificat com a despesa
pel sol·licitat i en cap cas podrà excedir de 2.000 euros per beneficiari. En cas que
s’atorgui la subvenció per activitats incloses en el capítol VII l’import màxim serà del
50% de la inversió fins a un màxim de 1.000 euros.
En cas que les sol·licituds de subvencions que compleixin els requisits superin l’import
total previst a la convocatòria, es procedirà a prorratejar l’import total de la següent
manera :
1.
Primerament les empreses que hagin obtingut alguna subvenció en els darrer 3
anys reduiran un 25% l’import de concessió.
2.
Si una vegada aplicada la reducció de l’apartat anterior les subvencions a
atorgar encara superessin el total previst a la convocatòria es reduirà proporcionalment
totes les subvencions a atorgar.
6. Aplicació pressupostària
La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries amb número de partida 32.4300.77001 “Subvencions activitats
econòmiques”, fins a 50.000€. que correspon a l’import previst de la convocatòria.
7. Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que
responguin inequívocament a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin al
llarg del període subvencionable que amb caràcter general és entre l’1 de setembre de
2021 i el 31 d’agost de 2022. A aquests efectes, s’entendrà que la despesa s’ha
realitzat quan s’ha dut a terme l’activitat subvencionada que origina la despesa i
aquesta hagi estat efectivament pagada pel beneficiari amb anterioritat a la
presentació de la sol•licitud de pagament.
D’acord amb el que estipula l’article 31 Llei 38/2003 general de subvencions, seran
despeses subvencionables els béns inventariables, l’adquisició, construcció,
rehabilitació o millora dels establiments, segons descripció de cada capítol.
En el preu de l’immobilitzat es consideraran totes les despeses facturades fins que el
bé estigui en condicions de funcionament i tinguin una relació directa amb l’element de
l’immobilitzat.
8. Termini de presentació de sol·licituds
Amb caràcter general el termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de setembre
de 2022.

9. Procediment de sol·licitud i documentació
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament si es tracta de persones jurídiques,
en el cas de persones físiques la presentació es pot fer presencialment a l’OAC. Totes
les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació que preveuen
aquestes bases i s’han de presentar en el model normalitzat que es troba a la seu
electrònica de l’ajuntament de Palafrugell (https://seu.palafrugell.cat/tramits) i al web
de l’Institut de Promoció Econòmica .
La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol•licitud:
a) Sol·licitud de subvenció (model normalitzat), identificant clarament per quin capítol
es fa la sol·licitud.
b) Fitxa d’alta de creditor (model normalitzat).
c) Compte justificatiu de la subvenció, certificant de manera descriptiva les
actuacions per a les que se sol·licita la subvenció, amb el pressupost detallat de
les despeses de l’activitat o projecte proposat i del seu finançament, d’acord amb
els models establerts per l’ajuntament. (model normalitzat)
d) En el capítol II Millora dels establiments comercials i/o activitats econòmiques en
el cas de:
•

Reforma, s’ han de presentar fotografies de l’abans i el després.

•

Compra de vehicles, còpia del permís de circulació i fotografies del
vehicle retolat.

e) Còpia de les factures destinades al projecte subvencionable. No s’acceptaran
altres documents que no tinguin format de factura (tiquets, rebuts, etc...).
f)

Comprovant bancari conforme s’ha efectuat el pagament als proveïdors de les
accions dins del període subvencionable. En cas de pagaments en efectiu,
s’haurà d’aportar un certificat signat i segellat per l’empresa proveïdora o del
titular autònom.

A aquests efectes es determina que la presentació de la sol·licitud de subvenció
comporta l’autorització de les persones o entitats sol·licitants a favor de l’ajuntament
per obtenir:
•

Certificat positiu expedit per l’Agència Tributària d’estar al corrent de les
obligacions tributàries.

•

Certificat positiu expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social d’estar al corrent
de les seves obligacions.

•

Certificat acreditatiu que l’entitat està al corrent del pagament de les obligacions
tributàries amb l’ajuntament de Palafrugell.

Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en aquestes bases, l'Institut de
Promoció Econòmica requerirà l'interessat perquè ho esmeni en el termini màxim i
improrrogable de 10 dies. En cas de no aportar la documentació requerida es
considerarà que el sol•licitant ha desistit de la seva sol·licitud.

10. Termini màxim de justificació
La justificació de les accions subvencionables s’ha de presentar juntament amb la
sol·licitud amb una data màxima de 30 de setembre de 2022.
11. Percentatge subvencionable respecte el cost total
El percentatge de finançament de les actuacions serà el que es fixi en l’acord de
concessió.
12. Òrgan instructor
La tramitació de les subvencions s’encarrega a l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell.
13. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de tres mesos
des de la fi del termini de presentació d’instàncies de sol·licitud. En cas de que no es
presenti la justificació dins del termini d’una sol·licitud amb resolució positiva, aquesta
podrà ser revocada.
14. Possibilitat d’atorgament de bestretes
No es preveu l’atorgament de bestretes, per tant la subvenció es pagarà un cop s’hagi
justificat.
15. Normes supletòries
Per tot el que no està previst en aquestes normes, regirà el que disposa l’articulat
bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els articles 118 i
següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, l’ordenança general de subvencions de l’ajuntament de
Palafrugell, les Bases d’execució del Pressupost Municipal i la resta de normativa
aplicable en matèria del foment i promoció de les activitats socials i econòmiques.

