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Àrea d’Urbanisme. 
(Pla de Barris del Puig i Eixample de Llevant de Sant Feliu de Guíxols) 
Núm exp. General: X2013002571 
 
BASES PARTICULARS PER LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER LA MILLORA, 
REHABILITACIÓ I NOVA IMPLEMENTACIÓ D’ESTABLIMENTS COMERCIALS, DE 
SERVEIS  I/O CASES TALLER AL TERRITORI DEL BARRI DEL PUIG-EIXAMPLE DE 
LLEVANT (PLA DE BARRIS)  
 
Aquest territori queda delimitat pel perímetre format pels carrers: 
 

- Carretera de Girona (només el costat est) des de placeta St. Joan fins a Rda. de Guitart; 
- Rda. de Guitart des de la Crta. Girona fins a plaça St Sebastià; 
- Plaça St. Sebastià; 
- C. Osca des de la placeta St. Sebastià fins Av. Catalunya; 
- Av Catalunya (només el costat oest  )des del C. Osca fins al C. Dos de Maig; 
- C. Dos de Maig (costat oest) des de placeta Girona fins a la plaça l’Alàbric; 
- C. Algavira (només costat oest) des de la pl. l’Àlàbric fins al C. Rutlla; 
- C. Rutlla (només costat nord) des del C. Algavira fins a la placeta St. Joan; 
- La placeta St. Joan (costat nord) 
- C. Mall (costat nord), entre placeta St. Joan i Crta. Girona 
 

Dels anteriors carrers queden exclosos d’aquesta convocatòria les activitats econòmiques que tinguin 
entrada pel c. Rutlla, per placeta St. Joan, c. Mall i per la carretera Girona. 
 
Tot i que si que podran rebre la subvenció els locals ubicats a la carretera de Girona (tram indicat 
anteriorment) dirigits a la implementació de vivers d’empreses. 
 
 
 
ANTECEDENTS: 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, juntament amb la Generalitat de Catalunya estan desenvolupant 
el projecte integral de rehabilitació del Barri del Puig-Eixample de Llevant, en el marc de la Llei de 
Barris, convocatòria 2009-2013 (endavant Pla de Barris) amb tràmit de pròrroga de dos anys (2014-2015) 
 
Una de les línies d’actuació del Projecte de Pla de Barris és la 7.6: Programa d’estímul del comerç urbà i 
recuperació de baixos comercials que té l’objectiu de reforçar i renovar el teixit comercial i donar sortida 
als baixos comercials desocupats. 
 
L’informe-projecte de “Dinamització de locals buits dins el Pla de Barri del Puig i l’Eixample de 
Llevant” (2011), realitzat per l’Àrea de Comerç, Indústria, Ocupació i Mercats de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols, contempla tres línies estratègiques de treball: 1.- la creació d’un clúster tecnològic, 2.-  
la creació d’una zona comercial propera al centre històric i comercial i 3.- el sector serveis dirigit a 
cases taller o d’oficis. I com a eix vertebrador per dur-les a terme, la campanya “Activem els locals 
buits”. Aquesta campanya serveix de base per desenvolupar el projecte global. 
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La campanya “Activem els locals buits” contempla 5 fases que es desenvolupen de manera transversal per 
assolir les línies estratègiques abans esmentades: 

 
Fase 1: Elaboració d’una base de dades de locals buits. 
 
Fase 2: Definició dels  avantatges per invertir en el barri del Puig. 
 
Fase 3: Tasques de mediació (immobiliàries, propietaris i intermediació entre propietaris i 
llogaters/compradors). 
 
Fase 4: Campanya de difusió i comunicació. 
 
Fase 5: Consolidació. 
 
El conveni signat amb la Cambra de Comerç en data 16 de gener del 2013, desenvolupa les fases 1 i 3 de 
l’informe -projecte per “Dinamització de locals buits dins el Pla de Barri del Puig i l’Eixample de 
Llevant” (2011). Fase 1: Elaboració d’una base de dades de locals buits del territori del Pla de Barris i 
Fase 3: Tasques  de mediació entre (immobiliàries, propietaris i intermediació entre propietaris i 
llogaters/compradors). 
 
Per tal de desenvolupar la fase 2  de l´ informe-projecte s’han elaborat les bases particulars per a la 
convocatòria d’aquesta subvenció.  
 
 
Primera .- Definició de l’objecte de subvenció i quantia de les activitats subvencionables.  
 
El Barri del Puig-Eixample de Llevant pateix un procés llarg i profund de regressió del teixit comercial  
que cal aturar i en la mesura del possible invertir. D’altra banda l’existència de molts baixos comercials 
tancats comporta també una pèrdua d’imatge i d’oportunitats a no pocs trams de carrers. 
 
L’actuació pretén,  concedir ajuts econòmics per promoure la renovació del teixit comercial existent i 
també per atreure’n de nou, a través de les següents tres línies d’actuació: 

 
A. Ajuts a la millora i modernització  
 
B. Ajuts a la rehabilitació  

 
C. Ajuts a la nova implantació  
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  Programes gestió Import  

A1 Adaptació del local a persones amb mobilitat reduïda (millora de 
les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques). 
 

A2 Inversions en béns d’immobilitzat material (taulells, aire 
condicionat...) 

A3 Inversions específiques en noves tecnologies (datàfons, terminals 
punt de venda...) 

A4 Retolació comercial 
 

A5 Adequació de l’aparador 
 

A.- Ajuts a la millora i 
modernització dels establiments 
comercials, de serveis i/o cases 
taller 

A6 Il·luminació  
 
 

6.250,00€ 

B.1 Obres de rehabilitació de la façana 3.125,00€ 
B.2 Obres de rehabilitació estructural de l’establiment 6.250,00€ 
B.3 Reforma de les instal·lacions (de gas, aigua, electricitat i 

sanejament) de l’establiment 
1.875,00€ 

B.- Ajuts a la rehabilitació dels 
establiments comercials, de serveis 
i/o cases taller. 
 
 B.4 Preservació d’elements arquitectònics a la façana i a l’interior de 

l’establiment 
1.125,00€ 

C.1 Obres necessàries per la reconversió o nova obertura de 
l’establiment 

20.000,00€ C.- Ajuts a la nova implementació 
dels establiments comercials, de 
serveis i/o cases taller  C.2 Ajuts al lloguer. el   50% del lloguer amb un màxim de 125   

euros per mes, durant un màxim de 24 mesos. 
3.000,00€ 

A més dels conceptes anteriors són subvencionables les despeses derivades d’honoraris tècnics que s’hagin satisfet  
per part del beneficiari en la tramitació de les autoritzacions i llicències vinculades a l’activitat. 
 

 

Import màxim a atorgar per tots els conceptes. 20.000,00€ 
Percentatge màxim a subvencionar de la despesa acreditada 50% 
 
 
Segona .- Beneficiaris. 
 
Podran beneficiar-se dels ajuts totes aquelles persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat 
comercial i/o de serveis  que formi part del territori  del Pla de Barris  delimitat per aquesta convocatòria. 
(Ajuts A i B)  
 
També podran acollir-se als ajuts (A, B i C) totes aquelles persones físiques o jurídiques que iniciïn una 
activitat comercial i/o de serveis o cases taller i/o d’oficis  a la zona anteriorment delimitada, i  que 
presentin  un pla d’empresa viable. 
 
En ambdós casos queden exclosos d’aquesta convocatòria les activitats comercial i/o de serveis que 
tinguin entrada pel costat nord del c. Rutlla, la placeta St. Joan, c. Mall i la carretera Girona,  excepte els 
locals dirigits a la implementació de vivers d’empreses (en el tram anteriorment delimitat) 
 
No podran ser beneficiaris de l’actuació C2 (Ajuts al lloguer), familiars del propietari del local. 
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Tercera .- Obligacions dels beneficiaris de subvencions  
 
Els beneficia ris de la subvenció estan obligats a: 
 

• Executar i justificar la realització de les obres, compres, honoraris tècnics i/o lloguer, i el 
compliment de la finalitat prevista en l’acord d’atorgament. 

• Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que l’Ajuntament amb el 
compromís  d’aportar la documentació que li sigui requerida. 

• Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i qualsevol altra documentació en funció 
de la legislació sectorial que li sigui d’aplicació. 

• Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, amb la finalitat de facilitar 
les actuacions de control i comprovació. 

• Fer constar la participació econòmica de l’Ajuntament en les accions publicitàries objecte d’ajut 
i permetre que l’Ajuntament en faci difusió. 

• Comunicar amb anterioritat a la justificació, l’obtenció d’altres ajuts o recursos que financin la 
mateixa actuació: obres, compres, honoraris tècnics i/o lloguer. 

• Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

• Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 
General de Subvencions. 

• Les entitats que no efectuïn la justificació corresponent no es podran presentar a futures 

convocatòries fins a efectuar el reintegrament dels imports rebuts. 

 

Quarta.- Obligacions del propietari del local  

El propietari del local s’ha de comprometre a no augmentar el preu del lloguer durant cinc anys. 
 
 
Cinquena.- Sol·licituds i documentació específica que s’ha de presentar 
 
Els interessats en aquesta convocatòria han de presentar la sol·licitud a l’Oficina d’Informació al Ciutadà 
situada a la planta baixa de l’Ajuntament. Pl. del Mercat 6-9. En l’esmenta’t formulari hi consta tota la 
documentació que heu de presentar, així com la normativa municipal per a la concessió de subvencions: 
 
Presentació de la sol·licitud on ha de constar la documentació següent: 
 

• Una instància individualitzada per a cada beneficiari que sol·licita la subvenció, amb la seva 
identificació signada pel peticionari o, en el cas de les persones jurídiques, pel president de 
l’entitat o per qui en tingui conferida la delegació, degudament acreditada. 
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• El projecte detallat i el pressupost total desglossat de les obres, compres, honoraris tècnics i/o 
lloguer que es vol realitzar i per la qual se sol·licita la subvenció. 

• Un exemplar de la escriptura de la constitució de la societat, si es tracta d’una persona jurídica, i 
una fotocòpia autenticada del DNI, si es tracta d’una persona física. 

• Les dades bancàries del compte on es podrà transferir l’import de la subvenció, si les obres, 
compres, honoraris tècnics i/o lloguer proposats  son subvencionats . Original del full de 
domiciliació bancària degudament diligenciat per l’entitat bancària. 

 
• Fotocòpia compulsada del títol de propietat o contracte de lloguer del local. En el cas de ser 

contracte de lloguer, aquest haurà de complir amb el compromís de durant cinc anys no hi hagi 
cap increment  

 
• Llicència d’obertura de l’establiment o, en el seu defecte, la sol·licitud corresponent amb el 

certificat favorable de compatibilitat urbanística. 
 
• En els casos d’activitats econòmiques de nova implementació, el pla d’empresa corresponent 

junt amb la previsió de finançament de les obres, compres, honoraris tècnics i/o lloguer. En el 
cas d’activitats econòmiques ja implementades només caldrà presentar la previsió de 
finançament. 

 
• Una declaració jurada acreditativa de les subvencions sol·licitades, amb menció expressa de les 

concedides en relació amb les obres, compres, honoraris tècnics i/o lloguer subvencionables dins 
del mateix exercici econòmic o, si no existeixen, acreditativa de no haver percebut ni haver 
sol·licitat cap subvenció. 

 
• Declaració del representant legal de l’entitat de no trobar-se inhabilitat per contractar amb les 

Administracions Públiques, o per obtenir subvenció de les mateixes i de trobar-se facultat per 
actuar en nom de l’entitat.  

 
• Declaració de no ser deutor de la hisenda pública i d’estar al corrent de les seves obligacions 

amb la Seguretat Social.  
 
•  Acreditació d’estar al corrent de tot tipus d’obligacions fiscals amb l’Ajuntament.  

 
 
Sisena.- Plurianualització de la subvenció. 
 
Aquesta subvenció té caràcter plurianual amb un pressupost total de 200.000€ que serà finançat amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 03.15500.61901 Obres infrastructures de carrers. 
Es preveuen les següents quantitats per cada una de les anualitats. 
 
 

Quantia Any 
50.000€ 2013 
50.000€ 2014 

100.000€ 2015 
 
 

Les quantitats previstes pels anys 2014 i 2015 resten subjectes a la disponibilitat pressupostària. 
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Setena.- Quantia màxima total per aquesta convocatòria. 
 
L’import màxim total per la convocatòria 2013  serà de 50.000€. 
 
 
Vuitena.- Barem específic de criteris de valoració per atorgar-les. 
 
Les subvencions s’atorgaran per ordre de sol·licitud, atenent que hi sigui tota la documentació requerida  i 
aquesta sigui correcte, fins esgotar l´import màxim de cada convocatòria. 
 
 
Novena.- Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució de l’expedient i procediment  
 
La gestió dels expedients correspon a l’Oficina del Pla de Barris, la qual, un cop rebuda la sol·licitud, 
procedirà a obrir l’expedient administratiu. 
 
Les sol·licituds seran valorades per una Comissió creada a tal efecte que redactarà una proposta que 
caldrà elevar a l’Alcalde o l’òrgan en qui delegui per resoldre aquestes sol·licituds. Aquesta Comissió 
estarà integrada pels següents membres: La regidora del Pla de Barris, el Responsable del Projecte 
d’intervenció integral i alhora Arquitecte Tècnic municipal i una Tècnica de Serveis a la Comunitat. 
 
Una vegada analitzades les sol·licituds per la Comissió Informativa corresponent, es formularà una 
proposta de resolució, amb l’informe previ de la intervenció municipal sobre existència de crèdit. 
 
La proposta de la Comissió Informativa no tindrà caràcter vinculant, haurà d’expressar el sol·licitant 
degudament identificat pel que es proposa la concessió de la subvenció, i la seva quantia, reflectint els 
criteris de valoració seguits per efectuar-la. 
 
Un cop acomplerts els  tràmits anteriors, en el termini de un mes l’òrgan competent procedirà a la 
concessió de la subvenció i, a aquest efecte, notificarà la resolució que s’adopti a l’interessat. 
 
El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en 3 mesos des de la presentació de la 
sol·licitud amb tota la documentació corresponent. La manca de resolució dins d’aquest termini, tindrà 
caràcter de desestimació. 
 
 
Desena.-  Termini i forma de justificació de la destinació de la subvenció 
 
Per tal de rebre les subvencions concedides d’acord amb les prescripcions d’aquestes bases, és necessari 
haver realitzat les obres, compres, contractació de tècnics i/o lloguer subvencionades i presentar a 
l’Ajuntament la documentació següent dins el termini màxim de sis mesos des de la concessió de la 
subvenció. 
 
Una instància subscrita pel beneficiari adreçada a l’alcalde de l’Ajuntament en què sol·liciti el pagament 
de la subvenció i indiqui el número de compte corrent al qual s’ha de fer la transferència. 
 
Una declaració del beneficiari que acrediti que les factures que es presenten com a justificants s’han 
aplicat a les obres, compres, honoraris tècnics i /o lloguer subvencionats. 
 
S’hauran d’aportar les factures i demés justificants de les despeses efectuades pel beneficiari. 
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En el cas de noves activitats econòmiques la sol·licitud i/o atorgament de la corresponent llicència 
d’activitat 
 
Si un cop presentada la documentació, es comprova que és incompleta o defectuosa, l’Ajuntament 
concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè s’esmeni i, si transcorre aquest termini sense que s’esmeni, 
la documentació s’arxivarà, i el sol·licitant perdrà la condició de beneficiari i se’l tindrà per desistit. 
 
Onzena.- Pagament de la subvenció 
 
El pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació de les justificacions de les obres, compres, 
honoraris tècnics i/o lloguers subvencionats i tota la documentació sol·licitada en la justificació en un 
termini de tres mesos des de la presentació de dita documentació. 
 
 
Dotzena.- Modificació i nul·litat. 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es reserva el dret de demanar informació complementària no 
prevista en aquestes bases, així com d’acord a la normativa legal vigent, de revocar, modificar o anul·lar 
les subvencions i ajuts concedits per alteració substancial de les condicions que han motivat el seu 
atorgament. 
 
 
Tretzena.- Vigència 
 
Aquestes bases entraran en vigor a partir de la seva aprovació  pel Ple Municipal i de la publicació en el 
BOP. 
 
 
Catorzena.- Acceptació de les bases. 
 
La presentació de les sol·licituds d’ajuts pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases. 


