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Núm. 4138
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Anunci d’aprovació de les bases reguladores de subvencions per a l’obertura
de noves activitats econòmiques
Mitjançant sessió plenària de data 2 de novembre de 2015
l’Ajuntament de l’Escala va aprovar, dins les Ordenances Fiscals les
bases reguladores de subvencions per a l’obertura de noves activitats econòmiques.
En sessió plenària de data 9 de maig de 2016 s’aprova la modificació
de les bases dalt esmentades per ajustar-les al nou Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions per la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
Es transcriu el text íntegre de les bases aprovades per tal d’exposarles al públic:
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A L’OBERTURA
DE NOVES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
1.- Objecte
Constitueix l’objecte de la subvenció l’obertura d’activitats comercials, de serveis o industrials que sol·licitin la seva obertura durant
l’any fiscal, que potenciïn i fomentin l’activitat econòmic al municipi i la contractació de personal laboral, sempre que es trobin en les
següents circumstàncies:
a. Tenir obert el local o realitzar l’activitat durant un mínim de 7
mesos a l’any.
b. Tractant-se d’activitats de temporada, continuar l’activitat com a
mínim durant 2 anys seguits.
c. Els treballadors contractats hauran de ser persones empadronades al municipi amb una antiguitat de 5 anys.
2.- Beneficiaris
Les persones físiques, jurídiques i comunitats de béns o altres entitats que sense personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica als quals es refereix l’article 35 i següents de la Llei General Tributària que siguin titulars o explotadors d’una activitat econòmica
tals com les establertes a l’objecte de la present subvenció.
En cap cas es concediran subvencions quan l’activitat no acrediti
com a mínim 4 mesos d’obertura a l’any.
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Quedaran fora de la subvenció les activitats que ja disposin de llicència d’obertura o que la seva tramitació s’hagués iniciat amb anterioritat a l’1 de gener de 2015. Igualment quedaran fora d’aquesta
línia de subvencions les activitats que haguessin desenvolupat les
seves tasques sense la preceptiva sol·licitud de llicència d’obertura.
Queden excloses entitats financeres, grans superfícies, estacions de
servei...
3.- Quantia
Subvenció de la despesa ocasionada per l’acreditació de les següents
taxes i impostos:
a) Quan l’activitat romangui oberta durant 7 mesos a l’any i doni
feina fins a tres treballadors:
- Taxa per obtenció de llicència d’obertura, 60 % del seu import.
- Taxa per expedició de documents administratius per activitats
classificades, 50 % de l’import.
- ICIO per obres de renovació o adequació del local, 50 % del seu
import.
- Taxa pel servei de recollida d’escombraries de negocis, el 50 % del
seu import, durant el primer any i 35 % el segon any.
- Impost sobre activitats econòmiques, el 10 % de l’import.
b) Quan l’activitat obri fins a 7 mesos a l’any i doni feina a fins a més
de tres treballadors:
- Taxa per obtenció de llicència d’obertura, 75 % del seu import.
- Taxa per expedició de documents administratius per activitats
classificades, 75 % de l’import.
- ICIO per obres de renovació o adequació del local, 75 % del seu
import.
- Taxa pel servei de recollida d’escombraries de negocis, el 75 % del
seu import, durant el primer any i 50 % el segon any.
- IAE, el 25 de l’import.
c) Quan l’activitat romangui oberta durant 7 mesos a l’any per una
persona empadronada al municipi amb una antiguitat de 2 anys:
- Taxa per obtenció de llicència d’obertura, 75% del seu import.
- Taxa per expedició de documents administratius per activitats
classificades, 75 % de l’import.
- ICIO per obres de renovació o adequació del local, 75 % del seu
import.
- Taxa pel servei de recollida d’escombraries de negocis, el 80 % del
seu import, durant el primer any, 50 al segon any i 35 % el tercer
any.
- Impost sobre activitats econòmiques, el 10 % de l’import.
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d) Obertura d’activitats per persones en situació d’atur i empadronades a L’Escala amb una antiguitat mínima de 2 anys:
- Taxa per obtenció de llicència d’obertura, 100 % del seu import.
- Taxa per expedició de documents administratius per activitats
classificades, 100 % de l’import.
- ICIO per obres de renovació o adequació del local, 100 % del seu
import.
- Taxa pel servei de recollida d’escombraries de negocis, el 80 % del
seu import, durant el primer any, 75 % el segon any i 50% al tercer.
- Impost sobre activitats econòmiques, el 10 % de l’import.
e) Obertura de noves activitats, quan l’activitat romangui oberta durant 7 mesos a l’any, en locals que ha estat més de dos anys tancats,
i en els locals utilitzats com aparadors que estiguin vinculats al negoci obert.
- IBI, 50 % del seu import al subjecte passiu titular del IBI corresponent al local comercial.
4.- Requisits
1. 
Obtenir informe favorable del tècnic de l’àrea de llicències
d’obertura.
2. Obtenir informe favorable del responsable de Gestió Tributària i
Cadastre en relació a expedients d’inspecció o acreditació de tributs.
3. Obtenir informe negatiu del Recaptador municipal en relació a
l’existència de deutes en executiva.
4. Caldrà informe tècnic favorable del departament de Planejament
Urbanístic i Habitatge en cas de local o nau de nova construcció.
5.- Crèdit pressupostari.
La resolució de la convocatòria indicarà, expressament la partida
del pressupost municipal de cada any a la que s’haurà d’imputar
l’import total previst d’aquesta subvenció, que en qualsevol cas, estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el de
la respectiva anualitat econòmica.
6.- Règim Sancionador.
Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règims sancionador que sobre les infraccions administratives en la matèria estableix la Llei General de Subvencions.
7. Altres
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En tot allò no previst en les presents Bases s’estarà al que disposi la
legislació vigent.
8. Informació pública de les bases i al·legacions.
Aquestes bases se sotmetran a informació pública per a la formulació d’al·legacions, durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant
la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona,
al tauler d’anuncis de la Corporació i fent-hi una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’art.
124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals. En el supòsit de què no
es presenti cap reclamació, l’aprovació esdevindrà definitiva, sense
necessitat d’adoptar un nou acord.
La resolució d’al·legacions es farà per resolució de la Presidència de
la Corporació.
Disposició Addicional única.
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases,
així com el seu extracte previst a l’art. 17.3.b) de la Llei 38/2003,
General de Subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
L’Escala, 10 de maig de 2016
Víctor J. Puga i López
Alcalde
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