ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DEL
COMERÇ DEL MUNICIPI DE LA SÉNIA, PER FER FRONT A LES CONSEQÜÈNCIES DE LA
COVID-19

Primera. Finalitat
Fomentar el comerç al municipi de la Sénia així com millorar la qualitat de vida de la població en
general en aquests moments difícils per a les petites empreses i famílies degut a la crisi
econòmica en la que estem immersos, d'acord amb el que es disposa a l'article 40 de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya pel qual els poders públics han de tenir corn a objectiu la millora de la
qualitat de vida de totes les persones i 45 del mateix cos legal segons el qual els poders públics
han d'adoptar les mesures necessàries per a promoure el progrés econòmic i el progrés social de
Catalunya i dels seus ciutadans.

Segona. Objecte
1. Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions per al foment del comerç local al municipi de la Sénia.
2.Concretament l'ajuda econòmica, en forma xecs regal, es destina a impulsar l'activitat comercial
del municipi i fomentar la compra als establiments del poble. El saldo de les xecs serà usat en
exclusiva als comerços del municipi adherits a l’actuació, per a l’adquisició de productes dels
mateixos comerços.
Tercera. Criteris
1. Les subvencions a les que fan referencia aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual,
són lliurement 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, així corn tenen caràcter no devolutiu.
2. El procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de
concurrència publica no competitiva, en base a la participació dels comerços a l’actuació
proposada.
3. La gestió de les subvencions s’efectuarà d'acord amb els principis establerts en la normativa
aplicable en matèria de subvencions
Quarta. Requisits dels beneficiaris/àries
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques titulars
d’un establiment comercial al municipi de la Sénia i que acceptin col·laborar en aquesta actuació,
sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Cinquena. Tipus d’ajuts
1.- Opció A: La quantitat de 3.000 xecs regal per valor de 5,00 € en total, a repartir de forma
proporcional i equitativa a cada un dels comerços del municipi adherits, segons relació facilitada
per la Regidoria de Comerç, Empresa i Indústria, per a que els reparteixin entre els seus clients.
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Aquest xec serà bescanviable exclusivament als comerços adherits a la campanya des del 15 de
gener fins al 31 de març del 2021. Cap comerç podrà bescanviar un xec del seu propi establiment.
Tots els xecs hauran d’anar estampillats amb el segell de cada establiment.
2.- Opció B: La quantitat de 100 xecs amb diferents tipus de premis (de 50,00 € i 100,00 €), per un
import total 5.000,00 €, que es faran entrega als comerços adherits, per a que els reparteixin entre
els seus clients. Els premis seran bescanviables exclusivament als comerços adherits a la
campanya i fins al 31 de març de 2021. Cap comerç podrà bescanviar cap xec de regal entregada
al seu establiment. Tots els xecs hauran d’anar estampillats amb el segell de cada establiment.

Sisena. Quantia i pagament dels ajuts
L’import total de la subvenció a repartir entre els comerços en les opcions A i B ascendeix a
20.000,00 €.
A cada a comerç participant se li imputarà una subvenció equivalent a la quantitat de 20.000,00 €
dividit entre el número de comerços participants, i serà en càrrec a l’aplicació pressupostària
433.479.05 del pressupost de l’exercici 2021.
Es posa coma a límit el dia 31 de març de 2021 per a que els establiments facin entrega dels xecs
rebuts i premiats a l’ajuntament de la Sénia, patrocinador de la campanya, per a que aquest,
aboni l’import per mitjà de transferència bancària.
Setena. Òrgan competent per a la instrucció i la concessió
L’òrgan responsable de la instrucció i la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en les presents bases serà la Junta de Govern Local, d’acord amb l’informe
de la Regidoria de comerç on es relacionaran els comerços adherits a l’actuació.
Vuitena. Compatibilitat amb altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
ens públics o privats.
Novena. Causa de reintegrament
Serà causa de reintegrament l’incompliment de les obligacions adquirides davant la Regidoria de
Comerç en la participació d’aquesta actuació per fomentar el comerç de proximitat del municipi.
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