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GUIA INTERPRETATIVA LÍNIA 4 

 
PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA PER PAL·LIAR ELS 

EFECTES DE LA COVID19 
LÍNIA DE SUBVENCIONS 4. AJUTS AL COMERÇ PER A 

L’ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS  
DE PROTECCIÓ SANITÀRIA CONTRA EL COVID-19 

 
EN QUÈ CONSISTEIX LA LÍNIA 4 ? 
 
Ajuts de fins 600 euros, destinats a comerços i establiments de serveis 
establerts a Sant Fruitós de Bages, per adquirir béns i serveis de protecció 
sanitària contra el COVID-19. Import que no s’ha de retornar. 
 
PERIÓDE PER SOL·LICITAR 
 
18 de maig a 30 de juny de 2020. 
 
REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 
 
Han de reunir A LA VEGADA TOTS els requisits següents: 
 
1r. No tenir deutes vençuts amb Hisenda, la Seguretat Social o l'Ajuntament. 

2n. Tenir menys de 10 treballadors i que el volum de negoci anual NO superi el 
dos milions d’euros.  

3r. L’establiment de l’activitat ha d’estar a Sant Fruitós de Bages. 

 

COM PRESENTAR LA SOL·LICITUD? 

IMPRESCINDIBLE: S’han presentar necessàriament els documents següents: 

1r. Sol·licitud de subvenció en el model de l’annex 1 (DOCUMENT ADJUNT). No 
es concediran sol·licituds que no es formulin en aquest model. 

2n. CÒPIES de factures acreditatives d’haver realitzat consums en béns i serveis 
de protecció sanitària que se subvencionen. 
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3r. CÒPIES dels rebuts o altres documents que acreditin el pagament de les 
factures aprovades, si no consta a la mateixa factura. 

 

QUÈ PODEN INCLOURE LES FACTURES ? 

1r. Material EPI per a protecció de la Covid-19. 

2n. Material de protecció col·lectiva per a protecció de la Covid-19 (pantalles 
separadores, elements per indicar el distanciament, etc). 

3r. Material de neteja i/o desinfecció per a combatre la propagació de la Covid-
19. 

4rt. Mà d’obra de neteja i/o desinfecció per a combatre la propagació de la Covid-
19. 

5è. Adquisició o lloguer d’equips de neteja i/o desinfecció per a combatre la 
propagació de la Covid-19. 

 

IMPORTANT:  

Les factures aportades poden ser completes o simplificades, però, en tot cas, 
han de constar expedides a nom del sol·licitant de la subvenció; si no, no 
donaran dret a percebre la subvenció. 
 

Les sol·licituds es poden presentar: 
 

- Telemàticament: a través de la seu electrònica municipal: 
https://www.santfruitos.cat/seu-electronica. 
 

- Presencialment: a l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 1) mitjançant cita prèvia 
concertada per telèfon al 93 878 97 00. 

 

PROCEDIMENT D'ATORGAMENT 

Verificada que la sol·licitud reuneix els requisits, es reconeixerà el dret a la 
subvenció i s’ordenarà el seu pagament al compte facilitat a la sol·licitud. 

Totes les comunicacions de l’Ajuntament s’efectuaran per la seu electrònica, 
exclusivament. 

MÉS INFORMACIÓ 

Consulteu les bases de la convocatòria (DOCUMENT ADJUNT), les quals 
prevalen sobre qualsevol altre informació. 

 

https://www.santfruitos.cat/seu-electronica
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