
 

 

Exp.- X2021000509 
 
 

Convocatòria de subvencions pel finançament del Programa de reactivació del comerç de 
Breda 

 
 
1. Objecte i finalitat 
 
Subvencions en règim de concurrència competitiva pel finançament del Programa de reactivació del 
comerç de Breda d’acord amb les bases específiques reguladores del Programa de reactivació del 
comerç de Breda publicades al BOP de Girona, número 70, del 14 d’abril de 2021. 
 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total destinat a la convocatòria és de 7.500,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
següent: 4311 4800402 Subvenció per a la promoció del comerç local. 
 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’1 de juny de 2021 i finalitzarà el 31 d’agost del 
mateix. 
 
Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones 
interessades a la pàgina web de l’Ajuntament de Breda (www.breda.cat). 
 
Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació prevista en 
les bases específiques, si s’escau, a través de l’ETRAM  
(https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6
B76E636E84F11358.asp?codent=076). 
 
La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica 
admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-
fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/. 
 
En el cas de persones físiques també podran presentar les sol·licituds de manera presencial a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), situada al Cr. Nou, 3 Bxs. de Breda, amb prèvia sol·licitud de cita 
trucant al 972 870 012 ext. 0. 
 
Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada: 
 

- Si la sol·licitud reuneix els requisits que s’estableixen en les bases reguladores des de l’OAC 
la persona sol·licitant quedarà inscrita en el registre de sol·licituds acceptades, per ordre de 
validació. 

- Si la sol·licitud no reuneix els requisits que s’estableixen, es requerirà a la persona sol·licitant 
per a què, en un termini màxim de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents 
preceptius per mitjans telemàtics, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix 
de la seva petició. 

 
Només es podrà presentar una sol·licitud per persona, en cas contrari, únicament es tindrà en compte 
la primera sol·licitud presentada i no s'admetran la resta de sol·licituds. 
 
 
4. Import de les subvencions 
 
L’import de les subvencions és de 30,00€ per cadascuna de les 250 targetes. 
 
 
5. Àmbit temporal 
 
Les targetes tindran validesa fins a realitzar la despesa de 30,00€, que com a molt tard caldrà fer 
abans del 31 de desembre de 2022. 

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=076
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6. Criteris de valoració 
 
A la recepció de les sol·licituds es comprovarà: 
 

- Edat de la persona sol·licitant (només opten a la subvenció les persones majors de 16 anys). 
- Que els tiquets de compra i/o factures aportades acreditin despeses efectuades en 

establiments comercials i/o de restauració del municipi de Breda. 
 
 
7. Termini de resolució, notificació i justificació 
 
El procediment de concessió de les subvencions, regulades en aquesta línia, serà el de sorteig públic, 
un cop finalitzat el període de sol·licitud. 
 
A cada sol·licitud validada se li assignarà un número, a efectes de procedir al repartiment de les 
targetes. 
 
El sorteig públic determinarà el número a partir del qual, de manera consecutiva, s'adjudicaran les 
targetes moneder als inscrits que tinguin assignats els números en qüestió.  
 
Esgotat el període de 3 mesos per sol·licitar la targeta, iniciat el dia 1 de juny de 2021, la corporació 
disposarà d’1 mes pel desenvolupament del sorteig i la notificació, a les persones que en resultin 
beneficiàries. 
 
 
8. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Girona, en 
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma 
potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l’Alcaldia de la corporació, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la concessió. 
 
 
9. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i en el lloc web de l’Ajuntament i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG 
juntament amb l’extracte. 
 
Signat electrònicament 
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