GUIA INTERPRETACIÓ LÍNIA 3
PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA PER PAL·LIAR ELS
EFECTES DE LA COVID19
LÍNIA DE SUBVENCIONS 3. VAL DE COMPRA DE 60 EUROS
EN QUÈ CONSISTEIX LA LÍNIA 3 ?
Ajuts de 60 euros, per cada llar (unitat familiar) de Sant Fruitós de Bages.
Per obtenir-lo cal haver adquirit béns i servei per import de 120 euros en
comerços i altres establiment del municipi (exclosos les grans superfícies, les
cadenes de botigues i les farmàcies -veure-ho en concret a les bases-), entre
l’1 de juny i el 30 de setembre de 2020.
PERIÓDE PER SOL·LICITAR
1 de juny a 11 d’octubre 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. Estar empadronat en un domicili del municipi abans del 14 de març de 2020
i romandre en el moment de sol·licitar la subvenció.
3r. Que la base liquidable de l’IRPF acumulada de tots els membres de la família
empadronats al domicili, segons la declaració anual del 2019, dividida pel
número de membres totals de persones empadronades al domicili, majors i
menors d’edat, tinguin o no ingressos per qualsevol concepte, sigui inferior a
35.200 euros.*
* Veure quadre de comprovació al final d’aquest document.
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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
per import mínim de 120 euros en establiments del municipi.
Les compres s’han d’haver realitzat entre el 1 de juny 1 el 30 de setembre de
2020.
Les factures acreditatives, poden ser també tiquet-factura o tiquet amb el segell
de l’establiment.
És imprescindible que hi figuri sempre el nom i 2 cognoms i el DNI del comprador,
que ha de ser alhora el sol·licitant de l’ajut.
El nom, 2 cognoms i DNI pot estar escrit a mà en el tiquet segellat o en el tiquetfactura.
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.
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*Quadre de comprovació:
NÚMERO D 'EMPADRONATS 1
A LA VOSTRA LLAR
(unitat familiar)
A=

persones

DECLARACIÓ DE LA RENDA 2019 – model 100
de cada un dels membres de la unitat familiar que
hagi fet la Declaració de la Renda l’any 2019
BASES LIQUIDABLES IRPF 2019 2 - casella 505
DNI CONTRIBUENT 3
IMPORT (€) 4
1
2
3
4
5
6
TOTAL (SUMA 1 +... + 6 ) 5
LÍMIT PER ACCEDIR A LA
SUBVENCIÓ
35.200 € x A (persones)

B=

€

C=

€6

La seva unitat familiar compleix
per accedir a l’ajut si:
B és menor que C

C–B=D

D=

€7

S’indicarà el núm. total de persones empadronades al domicili, majors i menors d’edat.
S’utilitzaran tantes files com contribuents estiguin empadronats al domicili del sol·licitant de la subvenció.
3 A cadascuna de les files s’indicarà el DNI (amb lletra) d’una de les persones que l’any 2019 van estar obligades a
formular la declaració anual per IRPF (model 100).
4 S’indicarà l’import que presenta la casella 505 del model 100 de la declaració anual d’IRPF de l’any 2019 del
contribuent que consta a la mateixa fila.
5 Se sumarà l’import en euros que consten a les files 1, 2, 3, etc.
6 S’indicarà el resultat de multiplicar el número d’empadronats al domicili del sol·licitant de la subvenció (lletra A)
per 35.200.
7 S’indicarà el resultat de restar a la casella C la casella B. La subvenció només es pot demanar si el resultat és
positiu.
1
2
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