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BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER
ALS PETITS COMERÇOS I EMPRESES DE SERVEIS, REFORMES I NOVA CREACIÓ
AL MUNICIPI D'ULLDECONA
1. Objecte de la subvenció.
El foment de les inversions en els petits comerços i empreses d'Ulldecona, mitjançant la realització d'obres o
l'adquisició d'elements inventariables que permetin assegurar la rendibilitat dels negocis i l'adaptació
d'aquests a l'entorn canviant del mercat actual.
2. Requisits que ha de complir el beneficiari de la subvenció i manera d'acreditar-los.
El beneficiari ha de complir els següents requisits:
•
•

Ser persona física, jurídica o entitat sense personalitat jurídica, titular d'una activitat econòmica real
que es desenvolupi al terme municipal d'Ulldecona.
Ha de comptar amb la corresponent llicència d'activitat o ha d'haver presentat la comunicació d'inici
d'activitat, en cas de resultar exigible.

No poden ser beneficiaris de la subvenció els titulars de les següents activitats:
•
•
•
•
•
•

Comerç minorista amb superfície de local superior a 250 m2.
Comerç majorista.
Entitats bancàries.
Empreses amb volum de negoci superior a 1.000.000,00 euros.
Activitats realitzades fora d'establiment permanent.
Activitats realitzades en establiments no oberts al públic.

En cas de successió, per qualsevol títol, en la titularitat de l'activitat econòmica, la condició de beneficiari
serà transmissible al nou titular de l'activitat.
El beneficiari de la subvenció haurà de complir els requisits enumerats en l'article 13 de la Llei General de
Subvencions.
El compliment dels requisits enumerats en aquest article s'acredita mitjançant la presentació d'una
declaració responsable.
3. Quantia de la subvenció.
La quantia individual de la subvenció per a cada beneficiari és del 30% de les despeses subvencionables
justificades, fins arribar a un màxim de 2.500,00 euros.
4. Despeses subvencionables.
Es consideren despeses subvencionables les següents:
•
•
•
•
•
•
•

Arranjament interior dels locals.
Obres en façanes i revestiments interiors del local.
Adaptació de banys i millora de l'accessibilitat.
Retolacions exteriors.
Adequació d'instal·lacions contra incendis.
Millora d'aparadors.
Adquisició de mobiliari (caixes registradores, mostradors, etc.).
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No són subvencionables les actuacions consistents en obra nova o en el buidatge total de l'interior de
l'immoble o la demolició de façanes.
Tampoc es considera subvencionable l'IVA de les despeses indicades en els punts anteriors.
Les despeses subvencionables s'han d'executar i pagar en el termini que s'indiqui en cada convocatòria.
5. Requisits de l'execució les obres.
En cas de realitzar obres, cal comptar amb la llicència urbanística exigible o haver presentat la corresponent
comunicació.
L'execució de les obres haurà d'ajustar-se al contingut de la llicència urbanística o comunicació. Si es
detecta que s'han executat obres fora dels paràmetres previstos en aquests documents (incompliment de
terminis, obres no declarades, obres executades abans d'obtenir la llicència...) es perdrà el dret a la
subvenció.
6. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa o altra
finalitat, procedents de qualsevol ens públic o privat, nacional o internacional. L'obtenció d'aquests ingressos
s'haurà de declarar tant en el moment de la sol·licitud com en el de la justificació de l'aplicació dels fons de
la subvenció.
7. Convocatòria.
La convocatòria de la subvenció determinarà l'import global màxim de les subvencions i l'aplicació
pressupostària a la qual s'imputarà la despesa. La convocatòria contindrà també la resta d'informació que és
exigible d'acord amb l'article 23 de la Llei General de Subvencions.
L'Alcaldia és l'òrgan competent per a aprovar la convocatòria, la qual haurà de respectar el contingut de les
presents bases reguladores. La convocatòria s'haurà de publicar en la Base de Dades Nacional de
Subvencions i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
8. Sol·licituds.
Les sol·licituds es presentaran en el model normalitzat establert a l'efecte i s'hauran d'acompanyar de la
següent documentació.
•
•
•
•

Declaració responsable en la qual el beneficiari indiqui que compleix tots els requisits exigits en
l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
Declaració econòmica, en la qual es detallaran les previsions de subvencions i altres ingressos que
ha d'obtenir el beneficiari.
Pressupost de l'actuació.
Fotografies de l'estat actual del local, respecte del projecte que es proposa efectuar.

La convocatòria de la subvenció determinarà el termini de presentació de sol·licituds.
9. Criteris de valoració de les sol·licituds.
Es concedirà la subvenció a totes les sol·licituds que compleixin els requisits exigits. En cas que el total de
subvencions concedides superi l'import màxim de la convocatòria, es prorratejaran els imports de les
subvencions, per tal d'ajustar-los a l'import màxim autoritzat.
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10. Concessió de la subvenció.
L'òrgan instructor del procediment de concessió designat en la convocatòria verificarà que totes les
sol·licituds tenen el contingut i s'han presentat en el termini establerts en l'article 8 d'aquestes bases.
L'òrgan instructor requerirà l'esmena dels defectes presents en les sol·licituds, en els casos en què resulti
procedent.
La presentació de l'esmena de les sol·licituds fora de termini, comportarà la desestimació d'aquestes en cas
que s'hagi esgotat el pressupost màxim previst en la convocatòria de la subvenció.
Una vegada completes les sol·licituds, l'òrgan instructor verificarà que compleixen els requisits establerts en
aquestes bases, en la convocatòria i en la resta de normativa aplicable.
La relació de sol·licituds proposades com a beneficiàries, amb indicació dels imports i activitats
subvencionades, la relació de les sol·licituds desestimades, amb expressió dels motius de la desestimació, i
la relació de sol·licituds desistides, s'elevaran a la comissió d'avaluació, la qual emetrà la proposta de
resolució.
La comissió d'avaluació estarà presidida per l'Alcaldessa, formada pels regidors/es portaveus de cada grup
municipal i assistida per la secretària, l'interventor, l'arquitecte municipal i el tècnic de dinamització
econòmica.
Una vegada emesa la proposta de resolució, l'Alcaldia dictarà la resolució del procediment, la qual es
publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació, i aquesta publicació tindrà els mateixos efectes que la
notificació individual als interessats.
El termini màxim per a resoldre la convocatòria i notificar o publicar la resolució de concessió és de tres
mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
11. Llibres i registres comptables.
Els beneficiaris es comprometen a portar una comptabilitat ajustada al marc normatiu que els és aplicable.
L'Ajuntament pot verificar el compliment d'aquest requisit.
12. Terminis i forma de justificació del compliment de la finalitat i l'aplicació dels fons.
El beneficiari haurà de presentar la justificació de l'aplicació dels fons en un termini de tres mesos a partir de
la finalització de l'execució del projecte.
La justificació es presentarà en forma de compte justificatiu amb aportació de documents, i tindrà el següent
contingut:
•
•
•
•
•
•

Relació classificada de les despeses de l'activitat.
Factures o documents justificatius de la realització de la despesa.
Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb
indicació de l'import i la seua procedència.
Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
Fotografies de l'estat final, una vegada executat el projecte.
Justificant de la titularitat del compte bancari on s'ingressarà l'import de la subvenció.

La relació classificada de les despeses, la relació detallada d'altres ingressos i la declaració responsable es
presentaran en els models normalitzats facilitats per l'Ajuntament.
13. Terminis i forma de pagament de la subvenció.
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El pagament de la subvenció s'ordenarà de manera simultània a l'acte d'aprovació de la justificació, el qual
és competència de l'Alcaldia, i es farà efectiu per transferència bancària, al número de compte indicat pel
beneficiari.
14. Obligacions de difusió del caràcter públic dels fons que financen l'activitat.
La difusió del caràcter públic dels fons prevista a l'article 18.4 de la Llei General de Subvencions s'efectuarà
d'ofici per part de l'Ajuntament. Els beneficiaris de la subvenció autoritzen a l'Ajuntament per a la utilització
de la imatge i la publicació de les dades de l'empresa, en aquestes actuacions de difusió.

Aquestes bases van estar aprovades inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el
7 de setembre de 2020 i el text íntegre de les bases foren publicades en el BOPT del dia 22 de setembre
de 2020.
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