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Certificat 
 
Identificació 
Òrgan: Junta de Govern Local 
Títol: Convocatòria de subvencions per a activitats econòmiques amb despesa de base 
tecnològica 
Núm. exp.: 69/2022 de Subvencions a particulars i entitats 
Ref.:  
 
Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell, sense perjudici dels termes en què 
s’aprovi l’acta de la sessió, 
 
Certifico 
 
Que el/la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió del dia 06/10/2022 ha adoptat l’acord 
que es transcriu literalment, en la seva part necessària: 

 
 
Relació de fets 

L’any 2020, entre tots els partits polítics representants al consistori de Palafrugell, es va redactar 
un paquet de mesures econòmiques i socials per tal de minimitzar l’impacte derivat de la crisi per 
la Covid. 

Entre totes les mesures establertes, l’ajuntament de Palafrugell, a través de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell, entre 2020 i 2021 va aprovar 3 convocatòries de subvencions per a les 
activitats econòmiques que havien patit més les conseqüències d’aquesta crisi. En total hi va 
haver més de 500 sol·licituds. 

Vist que, en la mateixa línia dels Fons Europeus Next Generation 2021-2023, de modernització de 
l’economia, recuperació del creixement econòmic i la creació de llocs de treball per a la 
reconstrucció econòmica, l’Institut de Promoció Econòmica aposta per ajudar a les empreses de 
Palafrugell per tal que s’adaptin a les noves transformacions de l’economia, a que tots els sectors 
s’acabin de reactivar i, en el desenvolupament local en general. 

Es proposa a la Junta de Govern Local que aprovi una nova convocatòria de subvencions 
destinades a transformar els negocis adaptant-los mitjançant l’accés a la tecnologia. 

 
Fonaments de dret 

Atès que són d’aplicació les següents normes: 

 Llei 38/2003 , de 17 de novembre , General de Subvencions , d'ara endavant LGS. 

 Reial Decret 887/2006 , de 21 de juliol , pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre , General de Subvencions, d'ara endavant Reglament de la LGS . (La 
disposició final segona de la LGS i la disposició final primera d'aquest Reglament 
s'estableixen les normes de caràcter bàsic i no bàsic) . 

 Bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions per a 2022, les 
quals es van aprovar a la sessió extraordinària del Ple de 30 de novembre de 2021. 
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Acords 

Primer.- Aprovar la convocatòria de subvencions per a activitats econòmiques amb despeses de 
base tecnològica. 

Segon.- Aprovar les condicions particulars que regiran aquesta convocatòria, de conformitat amb 
l’article 4 de les bases generals de l’ajuntament de Palafrugell reguladores de la concessió i 
justificació de subvencions municipals: 
Condicions particulars que regeixen aquesta convocatòria, de conformitat amb l’article 4 de 
les bases generals de l’ajuntament de Palafrugell reguladores de la concessió i justificació 
de subvencions municipals: 
 
1. Objecte de la subvenció 
Ajudar a les empreses de Palafrugell que s’adapten a les noves transformacions de l’economia, 
que tots els sectors s’acabin de reactivar de la crisi per la pandèmia Covid19 i, en el 
desenvolupament local en general. Per això es vol subvencionar tant als comerços com a les 
activitats econòmiques en general, amb despeses corrents de base tecnològica. (Veure Annex 1)  
 
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 la despesa dins del període comprès entre l’1 de gener i el 30 de 
novembre 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 despesa mínima de 300 € 

- 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. 

- 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. 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. 
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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. 

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. 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 reguladores de la concessió i justificació de subvencions per a 
2022, les quals es van aprovar definitivament en la sessió ordinària del Ple de 30 de novembre de 
2021.  

L’import de la subvenció serà com a màxim el 60% del cost justificat com a despesa pel sol·licitant 
i en cap cas podrà excedir de 500 euros per beneficiari. En cas d’obtenir subvencions d’altres 
administracions no podrà superar el cost total de l’activitat.  
En cas que les sol·licituds de subvencions que compleixin els requisits superin l’import total previst 
a la convocatòria, es reduirà proporcionalment totes les subvencions a atorgar. 
 
5. Aplicació pressupostària 
La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries amb número de partida 32,4310,47900 “Subvencions per a comerços i activitats 
econòmiques per la crisi sanitària”, fins a 10.000€. que correspon a l’import previst de la 
convocatòria. 
 
6. Despeses subvencionables 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguin 
inequívocament a la naturalesa de l’activitat subvencionada (annex 1) i es realitzin al llarg del 
període subvencionable que amb caràcter general és entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de 
novembre 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.  
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7. Criteris de valoració 
Els criteris de valoració són els següents: que compleixin tots els requisits establerts tant per als 
beneficiaris com pels requisits específics. 

 
8. Termini de presentació de sol·licituds 
Amb caràcter general el termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de novembre 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), omplint l’apartat d’alta de creditor i degudament 
omplert i signat 

b) 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) 

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

d) 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 novembre de 2022. 
  
11. Percentatge subvencionable respecte el cost total 
El percentatge de finançament de les actuacions serà el que es fixa al punt 4. 

 

12. Òrgan instructor 
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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 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. 
 
Tercer.- Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria a la Base Nacional de Subvenciones (BNS), 
al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al taulell d’anuncis i al web de l’ajuntament de Palafrugell  
 

ANNEX 1. Despeses subvencionables 

El concepte de les factures presentades per justificar la despesa ha de ser d’algun dels elements 
que es detallen a continuació. La data de les factures ha de ser entre el dia 1 de gener i el 30 de 
novembre de 2022. 

La despesa ha d’estar pagada a 30 de novembre de 2022 i s’ha de presentar el model normalitzat 
de compte justificatiu i caldrà adjuntar el justificant de pagament. 

 

Lloc web i presència a Internet 

Les despeses relacionades amb disseny i redisseny de la pàgina web, dominis, hosting, web 
responsive, accessibilitat, plataforma d’autogestió de continguts, posicionament bàsic, optimització 
de la presència en cercadors. 

Comerç electrònic 

Creació de la botiga amb línia o e-commerce, alta del catàleg de productes, formació específica 
per a l’empresa. 

Gestió de xarxes socials 

Definició i implementació d'una estratègia de xarxes socials, monitoratge de xarxes socials, anàlisi 
dels diferents canals socials per a poder optimitzar el rendiment, gestió d'una xarxa social, 
publicació de posts setmanals, formació específica per a l’empresa 

Gestió de clients 

Hores per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la 
càrrega de dades, implantació i desplegament de la solució de digitalització, formació específica 
per a l’empresa 

*Business *Intelligence i Analítica 
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Hores per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la 
càrrega de dades, integració de dades amb altres bases de dades, emmagatzematge de dades, 
creació de panells de dades estructurades i visuals, exportació de dades, formació específica per 
a l’empresa 

Gestió de processos 

Hores per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la 
càrrega de dades, digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball, integració amb 
diverses plataformes, actualitzables i escalables, formació específica per a l’empresa 

Factura electrònica 

Hores per a la definició de les particularitats, modificació i configuració de la factura electrònica de 
venda 

Serveis i eines d'oficina virtual 

Col·laboració en equips de treball, emmagatzemar i compartir arxius, compatibilitat amb 
dispositius mòbils, despesa mensual de manteniment de software  

Ciberseguretat 

Eines que analitzin el dispositius, que detectin i evitin el *malware espia, correu i navegació 
segura, anàlisi i detecció d'amenaces, monitoratge de la xarxa, configuració inicial i actualitzacions 
de seguretat, formació específica per a l’empresa.  

 
 
I per tal que tingui els efectes oportuns lliuro aquest certificat a Palafrugell en la data que consta a 
l’encapçalament. 
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