
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

EDICTE sobre aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió d'una subvenció per a la
reactivació d'activitats econòmiques no essencials de Cassà de la Selva afectades per la COVID-19.

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 27 de juliol de 2021, va aprovar inicialment les bases
reguladores per a la concessió d'una subvenció, per a la reactivació d'activitats econòmiques no essencials de
Cassà de la Selva, afectades per la Covid-19.

Atès el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny, se sotmet el present acord a informació pública, amb publicació al BOP, al DOGC, al tauler d'anuncis
de la Corporació i a l'e-TAULER a www.cassa.cat, pel termini mínim de 20 dies, per a la formulació de
reclamacions i al·legacions.

El text de les bases es transcriu a continuació:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ PER A LA REACTIVACIÓ D'ACTIVITATS
ECONÒMIQUES NO ESSENCIALS DE CASSÀ DE LA SELVA AFECTADES PER LA COVID-19

PRIMERA.-OBJECTE

Atorgament d'una subvenció a les activitats econòmiques no essencials de Cassà de la Selva que s'han vist
afectades per la Covid-19.

SEGONA.- BENEFICIARIS/ES

Persones físiques o jurídiques que exerceixen la seva activitat, classificada com a no essencial, a Cassà de la
Selva i s'hagin vist obligades a aturar temporalment l'activitat a partir de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma
segons el Reial Decret 463/2020 de 14 de març de 2020.

TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Les subvencions a les que fan referència aquestes Bases tenen caràcter voluntari i eventual, son lliuraments
revocables en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden
al·legar com a precedent.

Estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a que es condiciona el seu atorgament, així com a
la limitació pressupostaria. Tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a
l'incompliment de les condicions imposades en l'acte de concessió.

El procediment per a l'atorgament de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva.

La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis establerts en la Ordenança General de
Subvencions de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i amb la restant normativa aplicable en matèria de
subvencions.
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QUARTA.- REQUISITS

Els requisits necessaris per optar a la subvenció són:

- Ser un autònom o empresa, amb activitat professional o empresarial que tingui el seu centre de treball a
Cassà de la Selva.

- Tenir un màxim de 10 persones treballadores, contractades a jornada completa o l'equivalent amb jornades
parcials. Es comptabilitzaran les persones treballadores que formessin part de la plantilla fins el dia de la
declaració de l'estat d'alarma segons el Reial Decret 463/2020 de 14 de març de 2020.

- Ser una activitat considerada no essencial (veure el següent enllaç
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/consultes/quins-son-els-
serveis-essencials/ i annex 1 d'aquestes bases)

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb Hisenda, Seguretat Social, Xaloc i Ajuntament de
Cassà de la Selva.

- Només s'admetrà una sol·licitud per empresa o autònom.

CINQUENA.- QUANTIA

El pressupost màxim que es destinarà a la subvenció es concretarà a la corresponent convocatòria.

La quantia de la subvenció serà d'una única quantitat de 500 € per a cada sol·licitud.

En el cas que el número de sol·licituds superi la partida pressupostària disponible aquesta serà prorratejada
proporcionalment pel número total de sol·licituds.

En el cas que el número de sol·licituds no superi la partida pressupostària disponible l'ajuda serà prorratejada
proporcionalment pel nombre total de sol·licituds fins a un increment màxim d'un 20% per sol·licitud.

SISENA.- CONVOCATÒRIA PÚBLICA I SOL·LICITUDS

El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública, que s'ajustarà a allò que disposen aquestes
Bases.
A la web municipal es publicarà el model de sol·licitud normalitzat per presentar en el termini establert a la
convocatòria pública.

Cal adjuntar la documentació següent a la instància genèrica electrònica:   

- Formulari normalitzat de sol·licitud de la subvenció

- En cas de persona autònoma individual: comprovant bancari del darrer rebut d'autònom

- En cas de tenir treballadors a càrrec: cal presentar la Relació Nominal de Treballadors (RNT) del mes anterior
a la publicació de la convocatòria de la subvenció

Quan s'observin defectes o omissions a la sol·licitud o es consideri necessari ampliar la informació es requerirà
a la persona sol·licitant perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils esmeni les mancances o aporti els
documents advertint-lo que, si no ho fa així, es tindrà per desistida de la seva sol·licitud. La presentació de la
sol·licitud implica l'acceptació plena de les Bases reguladores de la subvenció.

SETENA.- RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions objecte de la
present convocatòria serà l'Àrea de promoció econòmica, la qual també serà responsable de elaborar una
proposta de concessió de les subvencions

La resolució sobre l'atorgament d'aquestes subvencions serà adoptada per la Junta de Govern Local.
S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert,
i es resoldran en un únic acte administratiu.

La resolució 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
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recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la
sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

VUITENA.-INCOMPATIBILITATS

Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions, prestacions i
ingressos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, ja siguin
d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

És responsabilitat de la persona sol·licitant informar-se sobre la possible incompatibilitat entre ajuts que donin
per a la mateixa finalitat altres administracions, i en el cas que incorri en algun dels casos d'incompatibilitat
haurà de renunciar a algun dels ajuts concedits, adreçant renúncia a l'administració corresponent.

NOVENA.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI.

L'import agregat d'aquesta subvenció és financera amb càrrec a la partida pressupostària que s'indicarà a la
corresponent convocatòria.

DESENA.- PAGAMENT.

El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents.
El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant transferència bancària en el compte de l'entitat bancària
indicat pel beneficiari en el model de sol·licitud normalitzat.

ONZENA.- VIGÈNCIA.

Aquestes Bases tindran vigència a partir de l'endemà de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de la
Província de Girona i al DOGC

DOTZENA.- RÈGIM SANCIONADOR.

Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre sancions
administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei General Pressupostaria i la
Llei General Tributaria.
L'Ajuntament de Cassà de la Selva, si s'escau, iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció
concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent.

TRETZENA.- PUBLICITAT.

La publicitat de les Bases reguladores d'aquesta subvenció s'efectuarà mitjançant la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, a la Base de dades nacional de Subvencions, i a la web de
l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

ANNEX 1

Codis CNAE de les activitats considerades no essencials

4511 Venda d'automòbils i vehicles de motor lleugers
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4519 Venda d'altres vehicles de motor

4531 Comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor

4532 Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor

4719 Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats

4750 Comerç al detall d'altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats

4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats

4752 Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre en establiments especialitzats

4753 Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i terres en establiments especialitzats

4754 Comerç al detall d'aparells electrodomèstics en establiments especialitzats

4759 Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats

4760 Comerç al detall d'articles culturals i recreatius en establiments especialitzats

4761 Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats

4762 Comerç al detall de diaris i articles de papereria en establiments especialitzats

4763 Comerç al detall d'enregistraments de música i vídeo en establiments especialitzats

4764 Comerç al detall d'articles esportius en establiments especialitzats

4765 Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats

4770 Comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats

4771 Comerç al detall de peces de vestir a establiments especialitzats

4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats

4775 Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzats

4776 Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per als mateixos en
establiments especialitzats

4777 Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats

4778 Un altre comerç al detall d'articles nous en establiments especialitzats

4779 Comerç al detall d'articles de segona mà en establiments especialitzats

4780 Comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants

4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants

4789 Comerç al detall d'altres productes en parades de venda i mercats ambulants

4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants

5510 Hotels i allotjaments similars

5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada
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5530 Càmpings

5590 Altres allotjaments

5610 Restaurants i llocs de menjar

5629 Altres serveis de menjar

5630 Establiments de begudes

5910 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió

5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica

5920 Activitats d'enregistrament de so i edició musical

6810 Compravenda de béns immobiliaris per compte propi

6820 Lloguer de béns immobiliaris per compte propi

7721 Lloguer d'articles d'oci i esportius

7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos

7911 Activitats de les agències de viatges

8510 Educació preprimària

8520 Educació primària

8530 Educació secundària

8531 Educació secundària general

8532 Educació secundària tècnica i professional

8540 Educació postsecundària

8541 Educació postsecundària no terciària

8543 Educació universitària

8544 Educació terciària no universitària

8550 Una altra educació

8551 Educació esportiva i recreativa

8552 Educació cultural

8553 Activitats de les escoles de conducció i pilotatge

8559 Una altra educació ncaa

8560 Activitats auxiliars a l'educació

9000 Activitats de creació, artístiques i espectacles

9001 Arts escèniques
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9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques

9004 Gestió de sales d'espectacles

9102 Activitats de museus

9103 Gestió de llocs i edificis històrics

9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals

9105 Activitats de biblioteques

9106 Activitats arxius

9200 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes

9310 Activitats esportives

9311 Gestió d'instal·lacions esportives

9312 Activitats dels clubs esportius

9313 Activitats dels gimnasos

9319 Altres activitats esportives

9320 Activitats recreatives i d'entreteniment

9321 Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics

9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment

9520 Reparació d'efectes personals i articles d'ús domèstic

9521 Reparació d'aparells electrònics d'àudio i vídeo d'ús domèstic

9522 Reparació d'aparells electrodomèstics i d'equips per a la llar i el jardí

9523 Reparació de calçat i articles de cuir

9524 Reparació de mobles i articles de parament de la llar

9525 Reparació de rellotges i joieria

9529 Reparació d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic

9600 Altres serveis personals

9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa

9604 Activitats de manteniment físic

9609 Altres serveis personals ncaa

Cassà de la Selva, 21 de setembre de 2021
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Robert Mundet i Anglada

Alcalde

(21.264.069)
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