
CONVOCATÒRIA 2022 SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ, DELS SERVEIS
I ACTIVITATS DIRIGIDES A FOMENTAR LA IMPLANTACIÓ, MODERNITZACIÓ I
INNOVACIÓ DEL COMERÇ, ELS SERVEIS I LES ACTIVITATS DINAMITZADORES,

UBICADES AL TERME MUNICIPAL D’AMPOSTA

Per la present convocatòria s’inicia el procediment per a la concessió a l’exercici 2022, en règim de

concurrència  competitiva  i  convocatòria  oberta,  d’ajuts  dirigits  a  fomentar  la  implantació,  la

modernització i la innovació de les petites empreses comercials, activitats i de serveis, PIME, així

com de les activitats dinamitzadores del comerç, ubicades al terme municipal d’Amposta.

Les  bases  reguladores  d’aquestes  subvencions  van  ser  aprovades  pel  Ple  de  l’Ajuntament

d’Amposta en sessió del 14 de juliol de 2021, i publicades al BOPT número 2021-8726.

Atès  que  l’execució  pressupostària d’aquestes  subvencions s’exercirà en exercicis  posteriors  al

2022, aquesta convocatòria es tramita com una convocatòria anticipada.

Per a aquesta convocatòria seran susceptibles de ser subvencionables les actuacions realitzades

des del dia 1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022.

1.- Crèdit pressupostari

L’import màxim a atorgar en aquesta convocatòria serà de 30.000 euros, que es finançarà amb

càrrec al pressupost 2023. Conseqüentment, l’atorgament d’aquestes subvencions resta en tot cas

supeditat a la condició suspesiva d’existència de crèdit adequat i suficient al Pressupost Municipal

2023. 

La distribució total d’aquest import entre els diferents programes serà:

programa
Percentatge de la dotació

pressupostaria que s’assignarà a
cada programa

1 40%
2 40%
3 20%



Els excedents pressupostaris  que puguin haver en els programes 1 ,  2  i  3 un cop resoltes les

sol·licituds,  es  distribuiran  entre  els  3  programes  i,  en  funció  de  la  puntuació  obtinguda  de

conformitat amb els criteris establerts.

 2.- Objecte

L’objecte d’aquesta subvenció és fomentar la implantació, la modernització i la innovació de les

petites empreses comercials, activitats i de serveis, PIME, ubicades al terme municipal d’Amposta.

La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i transparència,

concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions es condicionen al compliment de la

finalitat d’interès general. 

3.- Condicions i requisits dels sol·licitants

Serà necessari per a rebre aquesta subvenció complir els requisits fixats a les bases reguladores

així com als programes fixats en aquesta convocatòria.

4.- Òrgan competent per a la concessió i resolució del procediment

Òrgan instructor: Regidoria de Comerç  i Mercat Municipal.

Òrgan de resolució: Junta de Govern Local.

5.- Documentació a aportar

Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  al  Registre  General  d’aquest  Ajuntament,  segons  el  model

normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la web de l’Ajuntament d’Amposta

i el Departament de Secretaria de l’Ajuntament (http://www.amposta.cat), i haurà de contenir la

documentació  prevista  a  l’article  6  de  les  bases  reguladores.  El  termini  de  presentació  de  la

subvenció entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT fins el

28 d’octubre de 2022.

6.- Terminis de resolució i notificació

La data màxima de resolució expressa per part de l’òrgan competent serà el 30 de gener de 2023



sense perjudici  de la  seva ampliació d’acord amb allò establert a la  normativa vigent.  Aquesta

resolució provisional serà notificada als interessats els quals tindran un termini de 10 dies per

presentar, en el seu cas, les al·legacions que estimin pertinents. Si no es presenten al·legacions la

resolució provisional esdevindrà definitiva. En cas que es presentin al·legacions, l’expedient junt en

les al·legacions se sotmetrà a aprovació per la Junta de Govern Local, essent la resolució definitiva. 

Aquesta resolució esgota la via administrativa.

7.- Criteris de valoració de sol·licituds

Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord amb els criteris fixats a cada programa.

8.-Justificació

Per als programes 1, 2 i 3 el termini màxim per presentar la documentació justificativa serà el 23

de febrer de 2023. Dit compte haurà de presentar-se al registre general de l’Ajuntament d’Amposta

i el seu contingut haurà d’ajustar-se a allò establert a l’article 13 de les bases reguladores.

Una volta aprovat el compte justificatiu per la Junta de Govern Local, previ informe de l’Àrea de

Comerç, es procedirà a reconèixer l’obligació i realitzar el  pagament en favor de cada beneficiari.

Al  tractar-se  de  convocatòries  anticipades,  la  Corporació  haurà  d’adoptar  el  compromís  de

consignar crèdit adequat i suficient als pressupostos municipals per fer front a les despeses que

se’n deriven.

9.- Mitjans de notificació o publicació

La  resolució,  que  exhaureix  la  via  administrativa,  es  notificarà  a  les  persones  interessades

mitjançant la seva publicació al web de l’Ajuntament. Aquesta publicació substitueix la notificació

individual i té els mateixos efectes.



10.- Descripció dels diferents programes

Programa 1

Afavoriment de la continuïtat comercial  mitjançant:

• Millora de la imatge i la comunicació  de l’empresa

• Suport en el procés de transformació digital de l’ empresa 

• Accions per la sostenibilitat mediambiental de l’empresa 

1.1.Objectiu

L’objecte d’aquesta subvenció és fomentar la implantació, la modernització i la innovació de les

petites empreses comercials, activitats i de serveis, PIME,  així  com de les activitats dinamitzadores

del comerç, ubicades al terme municipal d’Amposta.

La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i transparència,

concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions es condicionen al compliment de la

finalitat d’interès general.

1.2.Persones beneficiàries

Serà necessari per a rebre aquesta subvenció complir els requisits fixats a les bases reguladores.

1.3.Tipologia d’accions  subvencionables

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:

• Renovació i millora tecnològica.

• E-comerç, millora del posicionament i la presència a Internet del sector del comerç i

dels serveis.

• Actuacions destinades a garantir la seguretat en la petita i mitjana empresa comercial

(sistemes d’alarma, detectors, càmeres de seguretat, etc).



• Actuacions destinades a  la millora de la imatge de l’establiment, retolació interior i

exterior  en  català,  disseny  de  logotips  i  campanyes  de  comunicació  que  potenciïn

l’omnicanalitat  creant estratègies  que integrin botiga física i  on-line  (s’exclouen els

costos dels projectes o estudis tècnics).

• Actuacions dirigides a la sostenibilitat mediambiental, com eficiència energètica i gestió

de  residus  (il·luminació  de  baix  consum,  instal·lació  o  substitució  d’aparells  de

climatització per aparells  de tipus A, compra de bosses o envasos re-  utilitzables  o

biodegradables, etc.).

1.4.Requisits

Els requisits per sol·licitar la subvenció són els fixats a l’article 4 de les Bases reguladores.

1.5.Quantia de l’ajut

Mitjançant el programa “Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials” es concediran ajuts

del quaranta per cent de la inversió justificada, sense que l’import pugui superar en cap cas els

2.000 euros per establiment, sense perjudici de la redistribució prevista a la clàusula primera, que

podrà suposar una subvenció de com a màxim 3.000 euros.

1.6.Criteris d’atorgament i de valoració de les propostes presentades

Aquesta línia d’ajuts anirà vinculada a uns criteris de valoració que determinaran la quantia de

l’ajut atorgat. L’òrgan instructor, és a dir l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament, valorarà les sol·licituds

presentades segons els criteris següents de puntuació, amb una puntuació màxima de 100 punts.

• Grau de participació als programes de  formació subvencionada i especialitzada en l’àmbit

de  la  professionalització  del  sector  del  comerç  i  dels  serveis,  organitzades  des  de

l’Ajuntament d’Amposta, Cambra de Comerç i altres organismes públics responsables. 20

punts

• La importància que representa l’acció per afavorir o garantir el continu comercial. 10 punts

• Empreses/comerços que tinguin en plantilla una o més persones treballant discapacitades

(acreditació mitjançant el corresponent contracte). 10 punts



• Establiment situat a peu de carrer. 10 punts

• Establiments de nova implantació amb Pla de viabilitat del projecte i estudi de mercat. 10

punts

• Impacte del projecte en el negoci de l’empresa i els seus processos. 10 punts

• Grau d’innovació del projecte. 10 punts

• Grau de sostenibilitat del projecte. 10 punts

• La inversió de l’actuació. 10 punts

Es  podran  desestimar  aquelles  peticions  que  segons  el  contingut  del  programa  o  memòria

presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades. 

1.7. Documentació complementaria a la sol·licitud

1.7.1. Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (htpp://autodiagnosi.ccam.cat/) del

CCAM de l’estat inicial (sense l’aplicació de les accions a subvencionar).

1.8. Documentació complementaria a la justificació

1.8.1. Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (htpp://autodiagnosi.ccam.cat/) del

CCAM de l’estat inicial (amb l’aplicació de les accions a subvencionar).

Les subvencions s’atorguen en base al nombre de punts obtinguts. Els excedents pressupostaris

que puguin resultar en les programes 1, 2 i 3, un cop resoltes les sol·licituds, es distribuiran també

en funció de la puntuació obtinguda de conformitat amb els criteris establerts.

Programa 2:

Arranjament de locals comercials en obres d’adequació d’interiors i/o exteriors

2.1.Objectiu



L’objecte d’aquesta subvenció és fomentar la implantació, la modernització i la innovació de les 

petites empreses comercials, activitats i de serveis, PIME,  així  com de les activitats dinamitzadores

del comerç, ubicades al terme municipal d’Amposta.

La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i transparència,

concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions es condicionen al compliment de la

finalitat d’interès general.

2.2.Persones beneficiàries

Serà necessari per a rebre aquesta subvenció complir els requisits fixats a les bases reguladores.

2.3.Tipologia d’accions  subvencionables

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:

• Obres d’adequació d’interior i/o exterior del local comercial.

• Ampliació del local comercial quan suposi annexionar espais o locals contigus.

• Projectes de millora i/o adequació del local  comercial. Adequació física de l’establiment

destinada  a  la  millora  de  l’accessibilitat  i  la  supressió  de  barreres  arquitectòniques

(s’exclouen els costos dels projectes o estudis tècnics). 

2.4.Requisits

Els requisits per sol·licitar la subvenció són els fixats a l’article 4 de les Bases reguladores.

2.5.Quantia   de l’ajut  

Mitjançant el  programa “Arranjament de locals comercials  en obres d’adequació d’interiors  i/o

exteriors” es concediran ajuts fins un màxim del trenta per cent de la inversió justificada sense que

el  import  pugui  superar  en  cap  cas  els  2.000  euros  per  establiment,  sense  perjudici  de  la

redistribució prevista a la clàusula primera, que podrà suposar una subvenció de com a màxim

3.000 euros.



2.6.Criteris d’atorgament i de valoració de les propostes presentades

Aquesta línia d’ajuts anirà vinculada a uns criteris de valoració que determinaran la quantia de

l’ajut atorgat. L’òrgan instructor, és a dir l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament, valorarà les sol·licituds

presentades segons els criteris següents de puntuació, amb una puntuació màxima de 100 punts.

• Grau de participació als programes de  formació subvencionada i especialitzada en l’àmbit

de  la  professionalització  del  sector  del  comerç  i  dels  serveis,  organitzades  des  de

l’Ajuntament d’Amposta, Cambra de Comerç i altres organismes públics responsables. 20

punts

• Empreses/comerços que tinguin en plantilla una o més persones treballant discapacitades

(acreditació mitjançant el corresponent contracte).  10 punts

• Establiment situat a peu de carrer. 10 punts

• Establiments de nova implantació amb Pla de viabilitat del projecte i estudi de mercat. 10

punts

• La importància que representa l’acció per afavorir o garantir el continu comercial. 20 punts

• Característiques de l’actuació a subvencionar: falta de relleu generacional, situació d’atur,

necessitat de la reforma. 20 punts

• Pel grau d’inversió del projecte. 10 punts

Es  podran  desestimar  aquelles  peticions  que  segons  el  contingut  del  programa  o  memòria

presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades. 

Les subvencions s’atorguen en base al nombre de punts obtinguts. Els excedents pressupostaris

que puguin resultar en les programes 1, 2 i 3, un cop resoltes les sol·licituds, es distribuiran també

en funció de la puntuació obtinguda de conformitat amb els criteris establerts. 

Programa  3: 



Programa de suport  a les entitats representatives del sector del comerç, a les

associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris i a les associacions de

restauradors

3.1. Objectiu

Enfortir el model associatiu actual i dotar-lo d’eines per afrontar els reptes sectorials i del 

territori de forma integral, donant  suport a la revitalització del teixit comercial i productiu dels 

seus associats.

3.2. Persones beneficiàries

Les entitats del sector del comerç i els serveis :

• Associacions de comerciants

• Associacions de restauradors

• Associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris 

• Gremis i entitats sectorials  sense ànim de lucre 

• Entitats territorials sense ànim de lucre

3.3. Tipologia d’accions subvencionables

Accions encaminades a donar suport a la revitalització i enfortiment del teixit comercial i productiu

dels seus àmbits d’actuació, per superar els efectes que hagin pogut ocórrer per la crisi sanitària

de la pandèmia del COVID-19 i adaptar-se al nou escenari d’hàbits de consum.

Són  accions  subvencionables  qualsevol  acció  de  suport  a  les  associacions  i  entitats  per  a

aconseguir una recuperació o increment del volum de vendes, per enfortir la solvència financera

de les associacions i entitats, així com accions a nivell associatiu per promoure l’estimulació de la



demanda, la  recuperació si  s’escau del  nombre d’associats  i  també aquelles accions que vagin

encaminades a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística. 

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:

• Redacció  del  Pla  d’actuació  anual  de  l’entitat.  Aquest  pla  ha  de  definir  el  conjunt

d’actuacions previstes per a la reactivació de les associacions i entitats, amb la finalitat

de facilitar la participació i el suport de l’Ajuntament a dites actuacions.  

• Organització  d'activitats  i  formació  per  prestigiar  i  desenvolupar  el  talent  dels

professionals  associats,  tallers,  formació,  jornades  i  premis,  sempre  que  estiguin

recollides al Pla d’actuació de la entitat.

• Accions de participació activa en la implementació del pla de xoc Post Covid-19 que es

desenvolupin conjuntament amb l’Ajuntament d’Amposta per l’enfortiment del sector.

• Projectes  de  transformació  digital  com  creació  de  botigues  on-line  a  partir

d’establiments  físics,  digitalització  del  punt  de  venda  a  peu  de  carrer  per  dotar  a

l’establiment físic  de tecnologies que millorin processos (cartelleria digital,  etiquetes

electròniques i altres).

• Webs personalitzades amb sistemes informàtics. 

• Accions de promoció i campanyes de comunicació i màrqueting digital, com enllaços

patrocinats  o  SEM,  campanyes  de  pagament  per  click,  de  posicionament  SEO,

campanyes d’afiliats, publicitat on-line, etc.

3.4. Requisits

Els requisits per sol·licitar la subvenció són els fixats a l’article 4 de les Bases reguladores.

3.5. Quantia   de l’ajut  

Mitjançant  el  programa de suport   a  les  entitats  representatives  del  sector  del  comerç,  a  les

associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris i a les associacions de restauradors,

es concediran ajuts fins a un màxim del 80% de l’import de les accions dutes a terme i justificades,

amb un màxim de 2.000 euros, sense perjudici de la redistribució prevista a la clàusula primera,

que podrà suposar una subvenció de com a màxim 3.000 euros.



3.6. Criteris d’atorgament i de valoració de les propostes presentades

Aquesta línia d’ajuts anirà vinculada a uns criteris de valoració que determinaran la quantia de

l’ajut atorgat. L’òrgan instructor, és a dir l’àrea de Comerç de l’Ajuntament, valorarà les sol·licituds

presentades segons els criteris següents de puntuació, amb una puntuació màxima de 100 punts.

• Redacció  del  Pla  d’actuació  anual  de  l’entitat.  Aquest  pla  ha  de  definir  el  conjunt

d’actuacions previstes per a la reactivació de les associacions i entitats, amb la finalitat de

facilitar la participació i el suport de l’Ajuntament a dites actuacions. 10 punts 

• Projectes de reactivació, dinamització econòmica, transformació digital, comunicació i 

màrqueting digital portats a terme mitjançant empreses especialitzades del sector, que 

puguin acreditar la seva experiència. 10 punts 

• Grau de adhesió dels projectes de les associacions o gremis beneficiaris de l’actuació, a  les

accions  i  campanyes  de  conscienciació  i  sensibilització  social,  ciutadana  i  cultural  i

mediambiental que s’impulsin des de l’Ajuntament. 10 punts

• Grau de participació per part dels representants i/o membres de les associacions o gremis,

beneficiaris  de  l’actuació  a  les  accions  de  formació  organitzades  des  de  l’Ajuntament

d’Amposta,  Cambra  de  Comerç  i  altres  organismes  públics  que  gestionin  formació

subvencionada per administracions públiques. 10 punts

• Accions d’informació per als associats, accions formatives, accions de notorietat del sector

al que representen. 10 punts 

• Grau d’innovació del projecte. 10 punts.

• Grau de continuïtat del projecte. 10 punts

• Nivell de relació amb altres entitats. 10 punts 

• Associacions  i  entitats  que  tinguin  a  al  plantilla  un  o  més  treballadors  discapacitats

(acreditació mitjançant el contracte). 10 punts

• Que l’associació disposi d’un espai on fer accions presencials. 10 punts



Es  podran  desestimar  aquelles  peticions  que  segons  el  contingut  del  programa  o  memòria

presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades. 

RELACIÓ D’ACTIVITATS INCLOSES EN LES BASES D’AJUT, les activitats incloses segon la base 3.6 son

les següents: 

Activitats empresarials: comerç i de serveis

Relació d’epígrafs inclosos:

421. Arquitectos técnicos y aparejadores

45.11 Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros 

4723. Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados

4751. Com. men. de textiles en establecimiento

4789. Com. Men. de otros productos

641. comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tuberculos

6421. com. men. carnes, huevos, caza y granja

6422. com. men. carnicerias-charcuterias

6423. com. men. carnicerias-salchicherias

6424. com. men. carnicerias

6425. com. men. huevos, aves, granja y caza

6426. com. men. casquerias

6431. com. men. pescados

6432. com. men. bacalao y salazones

6441. com. men. pan,pasteles, confiteria, lacteos

6442. despachos pan, pan especial, y bolleria

6443. com. men. ptos.pasteleria,bolleria

6444. com. men. helados

6445. com. men. bombones y caramelos

6446. com. men. masas fritas

645. comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases

6471. com. men. ptos. alimenticios y bebidas
6472. com. men. ptos. alimenticios menos 120 m2

6473. com. men- ptos. alimenticios 120 - 399 m2

6475. ptos. alimenticios y beb. maquinas



6511. com. men. ptos. textiles para el hogar

6512. com. men. prendas de vestir y tocado

6513. com. men. lenceria y corseteria

6514. com. men. merceria y paqueteria

6515. com. men. prendas especiales

6516. com. men. calzado y complementos piel

6517. com. men. confecciones de peleteria

6522. com. men. ptos. drogueria, perfumeria

6523. com. men. ptos. perfumeria y cosmetica

6524. com. men. plantas y hierbas, herborarios

6531. com. men. muebles (excepto oficina)

6532. com. men. aparatos de uso domestico

6533. com. men. art. menaje, ferreteria, adorno

6534. com. men. materiales de construccion

6535. com. men. puertas, ventanas y persianas

6536. com. men. articulos de 'bricolage'

6539. com. men. art.hogar ncop

6546. com. men. cubiertas, bandas y camaras aire

656. comercio al por menor de bienes usados (muebles, prendas y enseres ordinarios de uso 
doméstico)

657. comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de sus accesorios
6591. com. men. sellos, monedas, medallas, colecc.

6592. com. men. muebles y máquinas de oficina

6593. com. men. aparatos médicos, ortopédicos

6594. com. men. libros, periódicos, revistas.

6595. com. men. art. joyería, relojería, bisutería

6596. com. men. juguetes, art. deporte, armas...

6597. com. men. semillas, abonos, flores, plantas

6598. com. men."sex-shop"



6599. com. men.otros ptos. ncop

6613. com. men. almacenes populares

6621. com. men. en economatos y coop. de consumo

6622. com. men. toda clase art. en otros locales

6642. vta. carretes fotos en expositores

6649. com. men. art. diversos en maquinas

665. comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos

6711. restaurantes cinco tenedores

6712. restaurantes cuatro tenedores

6713. restaurantes de tres tenedores

6714. restaurantes de dos tenedores

6715. restaurantes de un tenedor

6721. cafeterías tres tazas

6722. cafeterías dos tazas

6723. cafeterías de una taza

675. servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos

676. servicios de chocolaterías, heladerías y horchaterías

6779. otros serv. alimentación - restauración
6911. reparación de artículos eléctricos para el hogar
755. Agencias de viajes

751. Profesionales de la publicidad

836. Ayudantes técnicos sanitarios y fisioterapeutas

849,7 Serveis de gestió administrativa

8690. Otras activitades sanitarias

9602. Peluqueria y otros tratamientos de belleza

961.Producción y servicios relacionados con la misma de películas cinematográficas 

9722. Salones e institutos de belleza

9731. Servicios fotográficos



Activitats professionals

La totalitat del epígrafs compresos dintre de divisió-agrupació que es relaciona  a continuació:

Divisió 1. Profesionales Relacionados con las Actividades Propias de la Energía, Agua, Minera y de la

Industria Química. 

Divisió 2. Profesionales Relacionados con las Industrias de la Aeronáutica, de la Telecomunicación y de

la Mecánica de Precisión. 

Divisió 3. Profesionales Relacionados con Otras Industrias Manufactureras. 

Divisió 4. Profesionales Relacionados con la Construcción. 

Divisió 5. Profesionales Relacionados con el Comercio y la Hostelera. 

Divisió 6. Profesionales Relacionados con el Transporte y las Comunicaciones. 

Divisió  7. Profesionales  Relacionados  con  las  Actividades  Financieras,  Jurídicas,  de  Seguros  y  de

Alquileres. 

Divisió 8. Profesionales Relacionados con Otros Servicios. 

Divisió 9. Altres activitatsde serveis personals.

Activitats Artístiques

La totalitat del epígrafs compresos dintre de l’agrupació que es relaciona  a continuació:

Agrupación 01.- Actividades Relacionadas con el Cine, el Teatro y el Circo. 

Agrupación 02. Actividades Relacionadas con el Baile. 

Agrupación 03. Actividades Relacionadas con la Música. 

Agrupación 04. Actividades Relacionadas con el Deporte.

Amposta, 1 de setembre de 2022

L’Alcalde,

Adam Tomàs i Roiget


