BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER AL CONSUM EN ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DEL MUNICIPI DE LLAGOSTERA.
L’Ajuntament de Llagostera crea el programa de subvencions per al consum en
activitats econòmiques ubicades en locals físics a Llagostera, a fi de dinamitzar
l’activitat econòmica i productiva local.
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és concedir subvencions per al consum en activitats
econòmiques ubicades en locals físics a Llagostera, destinades a les persones
empadronades al municipi de Llagostera majors de 18 anys, que hagin efectuat
despeses als establiments comercials de Llagostera entre el 1 i el 31 de desembre de
2021.
La persona beneficiària obtindrà una targeta nominal per valor de 20 € per a efectuar
compres de manera presencial als negocis adherits a la campanya entre el 16 de febrer
i el 31 de març de 2022.
2. Crèdit Pressupostari
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la subvenció, va a càrrec a l’aplicació
pressupostaria 2021 12 430 47900 fins assolir el límit màxim de 10.000€.
Individualment per a cada persona beneficiaria, l’import màxim de la subvenció serà
de 20€ i en tot cas, s’atorgaran subvencions fins a exhaurir la partida pressupostària de
10.000€ o fins a esgotar el nombre màxim de targetes, equivalent a 500 unitats.
El fet de presentar la sol·licitud, no comporta que s’hagi de rebre la subvenció, atès
que les subvencions s’atorguen en funció de l’ordre establert per la comissió de
valoració sense que es pugui superar el límit de la partida pressupostària.
3. Normes generals
Les subvencions per al consum en activitats econòmiques ubicades en locals físics a
Llagostera, es regeixen pel següent marc normatiu:
•
•
•
•

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El 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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Bases reguladores generals per a la concessió i la justificació de subvencions
municipals de l’Annex 1 de les bases d’execució del pressupost municipal.

•

Bases d’execució del pressupost municipal, aprovades inicialment pel Ple, en
sessió de 23 de desembre de 2020, i publicades en aprovació definitiva al BOP
núm. 20 d’1 de febrer de 2021.

4. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases es
tramitarà en règim de concurrència competitiva i convocatòria pública: es compararan
les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria i s’establirà una
prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
5. Persones beneficiàries
Persones empadronades al municipi de Llagostera majors de 18 anys que justifiquin
una despesa mínima de 100€ als establiments comercials de Llagostera entre el 1 de
desembre i el 31 de desembre de 2021, mitjançant factures o tiquets de compra que
individualment o sumats arribin a 100€.
5.1. Requisits de les persones beneficiàries
•
•
•
•
•

Que sigui persona física empadronada a Llagostera i sigui major d’edat.
Que pugui justificar una despesa mínima de 100€ als establiments comercials de
Llagostera entre el 1 de desembre i el 31 de desembre de 2021.
Que estigui al dia de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Llagostera, amb la Seguretat Social i amb Hisenda.
Que no estigui incurs en cap de les prohibicions recollides a l'article 13 de la Llei
estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Que no hagi estat sancionat/da, en resolució ferma, amb la pèrdua de la
possibilitat d'obtenir subvencions.

El fet de ser beneficiari en la present convocatòria no generarà cap dret per obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
6. Tipus d’ajuts i quantia
Ajuts econòmics directes, a fons perdut per al consum en activitats econòmiques
ubicades en locals físics a Llagostera i adherides a la campanya, per un import màxim
de 20€ per persona beneficiària. La subvenció s’atorga mitjançant targeta nominal, i es
pot gaudir entre el 16 de febrer de 2022 i el 31 de març de 2022.
En cas que no s’esgotin els saldos pendents a les targetes en el període del 16 de
febrer de 2022 al 31 de març de 2022, la targeta caducarà i el saldo pendent no podrà
ser utilitzat ni reclamat.
S’atorgaran subvencions fins a exhaurir la partida pressupostària de 10.000€ o fins a
esgotar el nombre màxim de targetes, equivalent a 500 unitats.

7. Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que representin la compra mínima
de 100€ als establiments comercials de Llagostera entre el 1 de desembre i el 31 de
desembre de 2021. Aquesta compra mínima pot ser justificada amb un sol tiquet o
factura, o amb la suma de dos o més comprovants de compra en establiments
diferents.
8. Nombre de sol·licituds
Només es pot presentar una sol·licitud per persona empadronada a Llagostera major
de 18 anys.
9. Termini d’execució
Les despeses subvencionables, d’acord amb la base 7, per les quals s’hagi obtingut un
ajut econòmic han hagut de realitzar-se entre el 1 i el 31 de desembre de 2021 als
establiments comercials de Llagostera.
10. Presentació de sol·licituds
Telemàticament a la seu electrònica per instància genèrica a la web de l’Ajuntament
(www.llagostera.cat) o bé presencialment al Servei d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Llagostera.
S’hauran d’acompanyar de la següent documentació:
1. Fotocopia del DNI del/la sol·licitant, que ha de ser major d’edat i
empadronat/da a Llagostera
2. Fotocòpia de la o les factures o tiquets emesos per establiments comercials
ubicats físicament a Llagostera entre el 1 i el 31 de desembre de 2021, que
sumades justifiquin mínim 100€
3. Declaració responsable signada de (ANNEX):
o No estar incurs/a en cap de les prohibicions recollides a l'article 13 de la
Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
o No haver estat sancionat/da, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua
de la possibilitat d'obtenir subvencions.
o D’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de
Llagostera, així com de les obligacions amb la Seguretat Social
o D’acceptació de la subvenció, en cas de resultar-ne beneficiari/ària.
o De justificació de les despeses objecte de la subvenció, en cas de
resultar-ne beneficiari/ària.
11. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de publicació de l’anunci
en extracte de la BDNS de la convocatòria en el BOP de Girona i fins al 16 de gener de
2022.
En cas que la sol·licitud no reuneixi els requisits necessaris i/o contingui defectes, es
procedirà a requerir, per escrit, l’esmena amb l’advertència de desistiment, en el
termini màxim de 10 dies hàbils i improrrogables des de la seva notificació.
Si transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud i s’arxivaran les actuacions sense
més tràmit.
Pel que fa al criteri “prior in tempore, potior in iure”, en cas de sol·licituds
incomplertes, no haurà lloc a esmenes i la sol·licitud no serà tinguda en compte.
12. Criteris de Valoració de Sol·licituds
Els criteris per a l'assignació de les subvencions seran els següents:
• Les sol·licituds complertes d’acord a les bases 5 i 10, que justifiquin una despesa
mínima en un o diferents establiments comercials de Llagostera de 100€ entre el 1
i el 31 desembre de 2021 podran optar a la subvenció.
• El fet de justificar 101€ o més, no aporta puntuació addicional a la sol·licitud.
• S’aplicarà el criteri “prior in tempore, potior in iure”, pel qual l’ordre de prelació per
a assignar els ajuts estarà donat per la data d’entrada de la sol·licitud. En cas de
sol·licituds incomplertes, no haurà lloc a esmenes i la sol·licitud no serà tinguda en
compte.
• La subvenció s’assignarà fins a exhaurir la dotació pressupostària de 10.000€ o fins
a esgotar el nombre màxim de targetes nominatives, equivalent a 500 unitats.
13. Tramitació de les subvencions
La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon a l’Àrea
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Llagostera, d’acord amb les bases generals
de subvencions de l’Ajuntament de Llagostera.
L’examen i valoració de les sol·licitud presentades anirà a càrrec d’una Comissió de
valoració. La Comissió de valoració formularà proposta de resolució a la Junta de
Govern Local que resoldrà definitivament.
14. Comissió de valoració
La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents:
• Regidor/a de l’Àrea de Promoció Econòmica
• Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica
• Un càrrec Funcionari de l’Ajuntament de Llagostera que actuarà com a secretari de
la Comissió

15. Termini de resolució i notificació de les sol·licituds
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà d’un mes des
de la data de finalització de presentació sol·licituds.
16. Acceptació de l’ajut
En cas de rebre notificació favorable, la persona interessada accepta expressament
l’ajut mitjançant l’annex degudament signat.
17. Justificació de l’ajut
La justificació de la subvenció per part del/la beneficiària te la modalitat de compte
justificatiu amb aportació de justificants de despesa.
Un cop notificada la subvenció i acceptada, es dona per justificada mitjançant
l’aportació en el moment de la sol·licitud, de la o les factures o tiquets que sumats
acreditin una despesa mínima de 100€ en establiments comercials de Llagostera entre
el 1 i el 31 de desembre de 2021, juntament amb la declaració responsable de l’annex
d’aquestes bases (numerals 6, 7, 8 i 9).
18. Pagament de l’ajut
El pagament s’efectuarà mitjançant una targeta nominal per valor de 20€ per a
efectuar compres de manera presencial als negocis adherits a la campanya entre el 16
de febrer i el 31 de març de 2022.
19. Renúncia
Les persones beneficiàries poden renunciar de forma expressa, total o parcialment, a
la subvenció atorgada, tot comunicant mitjançant escrit motivat, en un termini màxim
de quinze dies des del moment en que es notifiqui l’atorgament de la subvenció, i a
aquest efecte, l’Ajuntament de Llagostera dictarà la resolució corresponent.
20. Publicitat de les subvencions
L’Ajuntament de Llagostera publicarà les subvencions concedides en el tauler
d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Llagostera i a la BDNS.
21. Protecció de dades
En compliment del previst a la Llei Orgànica 3/018, es fa constar que les dades
personals derivades del compliment de les obligacions previstes a la Llei 38/2003
General de Subvencions, per al control i justificació de la destinació de la quantia de les
subvencions atorgades per l’Ajuntament de Llagostera, seran incorporades als fitxers
de gestió administrativa de l’Ajuntament de Llagostera amb la finalitat abans
exposada. Tanmateix, aquestes dades seran comunicades, en compliment del previst a

l’art. 20 de la Llei General de Subvencions, a l’Administració General de l’Estat
aquelles administracions públiques competents en el control del lliurament de
justificacions presentades per als beneficiaris. En qualsevol cas, es podran exercir
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a l’Alcaldia
l’Ajuntament de Llagostera.
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22. Criteris d’interpretació de les bases
En cas de dubte sobre la interpretació de les presents bases, prevaldrà el criteri de la
comissió de valoració i en el seu defecte el de l’òrgan competent per a aprovar les
presents bases.
ANNEX
Declaració Responsable
Declaro
1. Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb
la Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de Llagostera, així com de les
obligacions amb la Seguretat Social.
2. Que no he estat sancionat/da mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de
17 de novembre), o la Llei general tributària.
3. Que no he estat condemnat/da mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de
la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
4. Autoritzo a l’Ajuntament de Llagostera per poder sol·licitar, per mitjans telemàtics,
les certificacions d’estar el corrent del compliment de les obligacions tributàries, de la
Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Llagostera.
5. Que en cas de ser notificat/da de resolució favorable en referència a les subvencions
per al consum en activitats econòmiques ubicades en locals físics a Llagostera, per un
import de 20€, accepto expressament mitjançant aquesta declaració signada la
subvenció atorgada per l’òrgan resolutiu.
6. Que les factures que justifiquen la compra de mínim 100€ en establiments
comercials de Llagostera entre el 1 i el 31 de desembre de 2021, no inclouen IVA que
sigui recuperable o deduïble per part de la persona beneficiària.
7. Que no disposo de cap altre subvenció per l’objecte de les presents bases

8. Que s’ha executat la despesa derivada de l’objecte subvencionat, de mínim 100€ en
establiments comercials de Llagostera entre el 1 i el 31 de desembre de 2021. El
import total justificat es de
€
9. Que la relació de factures o tiquets justificatives és la següent:
NUMERO
FACTURA

Llagostera,

DATA
FACTURA

ESTABLIMENT

de gener de 2022

NOM i COGNOM: _____________________________
DNI: _________________________
Adreça postal: ________________________________
Telèfon mòbil: _________________
Correu electrònic: _____________________________

Signatura

CIF

IMPORT TOTAL
(IVA INCLÒS)

