Per aquest motiu es vol dur a terme un Pla de recuperació econòmica dels efectes del
COVID-19, que tindran com a línies mestres les següents:
1r. Per incidir sobre les persones que presentin necessitats peremptòries, es
destinaran als ajuts individualitzats d’emergència social una dotació addicional de
100.000 euros. Els serveis socials municipals proposaran les modificacions de les
bases d’ajuts vigents als efectes d’ajustar-les a les necessitats derivades d’aquesta
crisi.
2n. Línia 1. Ajuts a treballadors afectats per ERTO, que han passat a l’atur i els
autònoms que s’han vist sense feina per raó de l’estat d’alarma. S’establirà una línia
de subvencions de 390.000 euros destinada a aquests col·lectius amb imports d’entre
200 i 500 euros, que han de permetre dotar-los d’una renda mínima mentre no es fan
efectives les prestacions de Seguretat Social a què tinguin dret, i complementar-los
els ingressos que aquestes prestacions els proporcionin.
Aquesta línia ja va ser convocada i es troba en tràmit.
3r. Línia 2. Ajuts reintegrables a les empreses. S’articula una línia de subvencions per
import de 200.000€, destinada a empresaris del municipi afectats per aquesta crisi que
compleixin amb els requisits de les bases de l’annex.
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4r. Línia 3. Ajuts a les famílies i el comerç. S’articularà una línia de subvencions per
import de 210.000 euros, destinat a proporcionar un ajut de 60 euros per cada llar del
municipi, per tal que siguin gastats a compres en comerços i serveis, sempre que
s’acrediti una compra mínima de 120 euros. D’aquesta forma s’ajuda a les economies
familiars i s’indueix un volum de negoci als comerços del municipi de 420.000 euros.

CVE 2020011755

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha d’esdevenir un agent actiu a l’hora de
garantir una qualitat de vida de les persones i per aquest motiu, en l’àmbit de les seves
competències i dins de la seva capacitat econòmica vol pal·liar els efectes econòmics
que es deriven de l’estat d’alarma.

Data 20-5-2020

La declaració de l’estat d’alarma a causa de la pandèmia de COVID-19 i el
confinament de la població ha suposat, durant part de la seva durada, el cessament
temporal de tots els sectors productius, a excepció dels declarats essencials, i. durant
la resta, una restricció significativa de l’activitat econòmica.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI pel qual es fa públic l’acord de Junta de Govern Local Extraordinària
celebrada el 14 de maig de 2020, d’aprovació de les bases reguladores de la línia
2, 3 i 4 de subvencions del pla de recuperació econòmica dels efectes del
COVID-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

https://bop.diba.cat
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Departament: Promoció Econòmica / Intervenció / Secretaria
Procediment núm.: 758/2020 – 759/2020 – 760/2020
Nom: LÍNIA 2, 3 I 4 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA
DELS EFECTES DEL COVID-19
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Òrgan delegant: Ple
Data de delegació: 22 de juny de 2015
Numero d’acord: 3
Publicació al BOPB: 07.07.2015

La tramitació és urgent, cosa que suposa reduir a la meitat els terminis de tramitació i,
al mateix temps, s’ha optat perquè la presentació de sol·licituds pugui discorre
simultàniament a la informació pública, sense perjudici d’establir les garanties
pertinents, a l’empara de l’art. 72.1. de la Llei 39/2015.
La disposició addicional 3a, ap. 4, del Reial Decret 463/2020, permet que els terminis
d’aquestes convocatòries no quedin suspensos.
S’ACORDA
PRIMER. Aprovar inicialment les bases i obrir la convocatòria de subvencions que
figuren com a annex en aquest acord.
SEGON. Aplicar a aquest procediment la tramitació d’urgència.
TERCER. El finançament de les 3 línies (línies 2, 3 i 4) de subvencions es finançarà a
càrrec de l’aplicació pressupostària 15.430.47903 Fons de reactivació econòmica
Covid-19, condicionat a l’aprovació definitiva del modificat de crèdit 7/2020. A raó
d’aquest condicionant, les bases no seran publicades fins que no s’aprovi aquest
modificat de crèdit.
QUART. Definir els equips instructors de cada línia de subvenció:


Línia 2: AJUTS REINTEGRABLES A LES EMPRESES.
Instructora: Eira Massip Planas.
Gestora: Mireia Torra Anguera.
Núm. equip: 68.
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Data 20-5-2020

La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les bases de la convocatòria estableixen un mecanisme simplificat que permeti els
potencials beneficiaris concórrer sense necessitat de suport tècnic o professional
extern, a través d’unes declaracions força simples i reduint al mínim imprescindible la
documentació a aportar.

B

Les línies de subvencions que s’aproven en aquest acord atenen aquests tercer, quart
i cinquè objectius. S’adreça a un seguit de col·lectius que han quedat greument
afectats per l’estat d’alarma, per prevenir la crisi social que pot derivar-se del
deteriorament de la seva situació econòmica.

A

5è. Línia 4. Ajuts per import de 100.000€ consistents en la realització de despeses
necessàries per a la implantació als establiments del municipi de mesures de protecció
sanitària. Destinada a empresaris del municipi afectats per aquesta crisi que
compleixin amb els requisits de les bases de l’annex.

CINQUÈ. Sotmetre el procediment a un termini d’informació pública de deu dies hàbils,
el qual s’anunciarà al BOP, a la seu electrònica municipal i al tauler d’edictes
municipal, i l’expedient podrà ser consultat a la seu electrònica municipal.
SISÈ. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva des de l’endemà que
finalitzi el tràmit d’informació pública si durant aquest no es formula cap al·legació,
sense necessitat de cap acord exprés.
SETÈ. Condicionar l’atorgament de les subvencions a què, com a conseqüència de la
informació pública no quedi sense efecte la convocatòria o s’alterin les condicions de
concurrència de forma que no resulti possible l’adjudicació.
VUITÈ. Disposar que, si opera l’aprovació definitiva prevista a l’ap. 6è, es publicarà
que s’ha escaigut aquesta aprovació al BOP, a la seu electrònica municipal i al tauler
d’edictes municipal i que es procedirà també a publicar una ressenya de les bases al
DOGC.
NOVÈ. Disposar que l’estat d’alarma no suspèn els termini de tramitació d’aquest
procediment, en atenció a què atenen necessitats de la crisi sanitària provocada pel
COVID19.
DESÈ. Establir el següent oferiment de recursos:
-

A
https://bop.diba.cat

B

-

Inicialment, l’acte es de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament.
Si l’aprovació inicial esdevé definitiva en virtut de l’establert a l’ap. 6è, l’acte
esdevindrà, des que operi el previst en aquest mateix ap., una resolució que
posa fi a la via administrativa, i podrà ser impugnat per mitjà de recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona o, potestativament, per mitjà de
recurs de reposició davant de l’alcalde, en el termini d’un mes.
Sens perjudici de l’anterior, els legitimats activament poden interposar
qualsevol recurs ajustat a dret.
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Línia 4: AJUTS PER A DESPESES NECESSARIES PER A LA
IMPLANTACIÓ ALS ESTABLIMENTS DEL MUNICIPI DE MESURES DE
PROTECCIÓ SANITÀRIA.
Instructora: Carme Vega Noheda.
Gestora: Susana Lopez Font.
Núm. equip: 70.

CVE 2020011755



Data 20-5-2020

Línia 3: AJUTS A FAMILIES I ELS COMERÇOS DEL MUNICIPI. CAMPANYA
“VAL DE COMPRA DE 60 EUROS”.
Instructora: Eira Massip Planas.
Gestora: Rosa Ramirez Canivell.
Núm. equip: 69.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 20-5-2020

CVE 2020011755
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ANNEX. BASES LÍNIES 2, 3 I 4
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BASES REGULADORES DE LA LÍNIA 2 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE
RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES DEL COVID-19 DE L’AJUNTAMENT

Base 2. Beneficiaris.
1. Podran ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases els
empresaris en què concorrin els quatre requisits següents:
1r. No incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es trobin al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, requisit aquest que es
considerarà declarat responsablement amb la presentació de la sol·licitud de
subvenció. L’obligació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries
comprendrà tots els ingressos de dret públic de l’Ajuntament.
2n. Tinguin la condició de microempresa, entenent per tal aquella que ocupa a
menys de 10 persones i el volum de negocis o el balanç general anual de la
qual no superar el dos milions d’euros, conforme a l’art. 2 de l’annex 1 del
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel
qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat
interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
3r. Que tinguin un establiment de l’activitat al municipi de Sant Fruitós de Bages
o si exerceixen l’activitat sense local, que tinguin el seu domicili fiscal al mateix
municipi.
4t. En funció de en quin moment han iniciat l’activitat empresarial:
a. Si ho han fet abans de l’1 de gener de 2019, haver experimentat una
reducció estimada per ingressos bruts de facturació superior al 30 %
durant el període comprés entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2020
comparativament amb el mateix període de l’any 2019.
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3. Cap dels terminis previstos en aquestes bases no queda suspès per la declaració
d’estat d’alarma, atesa la seva finalitat d’atendre necessitats peremptòries per pal·liar
els efectes de la crisi sanitària que ha originat aquesta declaració.

CVE 2020011755

2. Es declara urgent la tramitació d’aquest procediment de subvencions.

Data 20-5-2020

1. Aquestes bases tenen per objecte establir una línia de subvencions que pal·liï els
efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, arran de la pandèmia del Covid-19, el qual ha causat als potencials beneficiaris
en forma de pèrdua de liquiditat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Base 1. Objecte de les bases.

B

LES EMPRESES.

https://bop.diba.cat
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DE SANT FRUITÓS DE BAGES, CONSISTENT EN AJUTS REINTEGRABLES A

b. Si ho han fet posteriorment a l’1 de gener de 2019, no és necessari
que concorri aquest requisit.

Base 3. Import de la línia de subvencions.
L’import de la línia de subvencions és de 200.000 euros.
Base 4. Definició de la línia de subvencions.
Les subvencions consistiran en aportacions reintegrables destinades a dotar de
liquiditat les empreses.
L’import s’atorgarà a partir de la quantitat peticionada pel sol·licitant, sense que pugui
en cap cas superar el seu import màxim, que serà de 2.000 euros.
L’import atorgat inicialment:
a. Serà el definitiu, quan el seu import sigui igual o inferior a 1.000 euros.
b. Tindrà caràcter provisional, quan el seu import superi els 1.000 euros.
En el supòsit de la lletra a, l’import de la subvenció es trametrà al beneficiari en un
lliurament únic en el termini de quinze dies des de l’atorgament.
En el supòsit de la lletra b, es realitzarà un primer lliurament en el termini de quinze
dies de l’atorgament. Finalitzat el termini presentació de sol·licituds i realitzats tots els
atorgaments, en funció del romanent restant de l’import destinat a la subvenció es
dictarà una nova resolució en el qual es fixarà l’import definitiu de les subvencions que
es trobin en el supòsit de la lletra b i l’import concedit es consolidarà definitivament en
aquest import. Es farà, si s’escau, un segon lliurament als beneficiaris per completar el
pagament de la subvenció en el termini de quinze dies des que es dicti aquesta
segona resolució.

https://bop.diba.cat
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Base 5. Procediment d’atorgament.

CVE 2020011755

3. La percepció d’aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions i ajuts
equivalents que atorgui qualsevol administració pública.

Data 20-5-2020

2. La condició de beneficiari es reconeixerà quan de la sol·licitud de subvenció consti
que la persona peticionària reuneix els requisits en els termes previstos en aquestes
bases i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment aquestes bases i complir amb
totes les obligacions derivades d’elles i de la legalitat vigent. Cada persona física o
jurídica només podrà percebre una única subvenció.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les condicions 2a i 3a havien de concórrer el dia 14 de març de 2020 i s’han de
mantenir en la data de la sol·licitud de subvenció. La condició 3a, a més, s’ha de
mantenir durant termini de tres anys des que aquesta s’atorgui.

A

La condició 1a ha de concórrer en el moment de sol·licitar la subvenció.
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A l’entrevista presencial, els sol·licitants hauran d’aportar còpies dels documents
següents:
a. DNI o CIF de l’empresari o l’empresa.
b. Escriptures públiques o altres documents de constitució (només quan no
sigui preceptiva l’escriptura pública) amb constància de la seva inscripció al
Registre Mercantil o altre registre públic on hagin de constar.
c. Escriptures públiques o altres documents del poder del legal representant
que actuarà davant de l’Ajuntament en la tramitació d’aquesta subvenció
(només quan no sigui preceptiva l’escriptura pública) que actuarà davant de
l’Ajuntament en la tramitació d’aquesta subvenció amb constància de la seva
inscripció al Registre Mercantil o altre registre públic on hagin de constar.
d. Resum anual de IVA (model 390) referit a l’exercici 2019 i declaració
trimestral d’IVA corresponent al 1r trimestre de 2020 (model 303), per a
aquelles persones que es trobin obligats.
e. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys referit a l’exercici 2019,
sempre que sigui preceptiva la seva tinença.
f. Certificació bancària conforme el sol·licitant és titular del compte a través del
qual es produirà el pagament de la subvenció i el reintegrament.
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Per mitjà d’aquesta adreça, rebran una cita amb els serveis de promoció econòmica,
als efectes de mantenir una entrevista presencial, en la qual hauran d’aportar la
documentació necessària per tramitar la subvenció i a partir de la qual es formularà la
proposta d’atorgament. A l’entrevista hi haurà d’assistir obligatòriament el representant
que actuarà en nom de l’empresa durant tot el procediment d’atorgament. La manca
d’assistència a la cita comportarà automàticament el desistiment de la sol·licitud de
subvenció.

Data 20-5-2020

En tot cas, els sol·licitants hauran de facilitar una adreça de correu electrònic, als
efectes de la seva relació amb l’Ajuntament respecte a aquesta subvenció.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les sol·licituds telemàtiques es presentaran per mitjà de la seu electrònica municipal
https://www.santfruitos.cat/seu-electronica.

B

Les sol·licituds presencials es presentaran al registre municipal ubicat a la Casa
Consistorial (plaça de la Vila, 1), de dilluns a divendres hàbils, de 9 a 14 hores, amb
concertació de cita prèvia, en atenció a les restriccions imposades en la prestació dels
serveis mínims durant la pandèmia del COVID-19, establerta pel Ban de l’alcalde
1/2020 de, 18 de Març de 2020.

A

Els sol·licitants hauran de presentar presencialment o telemàticament una sol·licitud de
subvenció dins del termini que començarà el 18 de maig i finalitzarà abans que ho faci
el mes de maig. Les persones jurídiques únicament podran presentar la sol·licitud
telemàticament.

b. Que el sol·licitant reuneix els requisits.
c. Que el resultant presenta una aparença de solvència suficient per reintegrar
la subvenció.
S’entendrà que l’empresa reuneix les condicions de solvència quan s’apreciï de la
documentació econòmica aportada que presentava una situació sanejada i que no
hauria requerit de la subvenció si no s’hagués vista obligada a suspendre la seva
activitat arran de la declaració de l’estat d’alarma.
En unitat d’acte amb aquesta qualificació, elevaran la proposta de resolució sobre
l’atorgament de la subvenció.
La subvenció s’atorgarà per ordre d’entrada de les sol·licituds fins a l’esgotament dels
fons que es destinen a aquesta línia. Esgotats aquests fons, s’anunciarà a la seu
electrònica i es denegaran automàticament totes les sol·licituds que es rebin
posteriorment, sense entrar al seu estudi.
Base 6. Reintegrament.
Els beneficiaris estaran obligats al reintegrament de l’import total de la subvenció,
donat aquesta és merament un avançament per dotar de liquiditat les empreses, en sis
alíquotes mensuals, entre febrer i juliol de 2021, dins dels 5 primer dies de cada mes.
El reintegrament es realitzarà obligatòriament mitjançant domiciliació bancària, a
través del mateix compte mitjançant el qual s’haurà pagat la subvenció i que el
beneficiari tindrà l’obligació de mantenir obert al seu nom i amb saldo suficient per fer
front als reintegraments.

https://bop.diba.cat
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a. Complitud de la documentació.

CVE 2020011755

Els serveis administratius de promoció econòmica qualificaran la documentació i, en
concret, els aspectes següents:

Data 20-5-2020

Quan els sol·licitants no estiguin obligats a la presentació dels documents d i e, hauran
d’acreditar la seva solvència a través de qualsevol mitjà admissible en dret que
proporcioni aquesta informació de forma inequívoca.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per tal que puguin agilitzar la seva tramitació, els sol·licitants podran aportar els
certificats de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb Hisenda i la Seguretat
Social, cosa que permetrà una resolució sobre atorgament i, en cas de concessió, un
pagament més ràpid de la subvenció.

A

g. Una previsió d’ingressos i pagaments referida a la resta de l’exercici 2020
que justifiqui la subvenció sol·licitada, subscrita per l’empresari o pel seu
representant legal.

L’òrgan competent per aprovar les bases és la Junta de Govern Local i actua la
competència delegada següent:
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Base 7. Òrgan competent.

La convocatòria es publicarà a la seu electrònica municipal, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d’edictes municipal. Una referència a l’anunci es
publicarà al DOGC.
Els terminis per a les actuacions dels ciutadans computaran des de la publicació a la
seu electrònica municipal.
Totes les actuacions municipals seran objecte de publicació substitutiva de la
notificació individual, en aplicació de l’art. 45.1.b de la Llei 39/2015.

https://bop.diba.cat

Base 8. Publicitat de la convocatòria.

A

Òrgan delegant: Ple
Data de delegació: 22 de juny de 2015
Numero d’acord: 3
Publicació al BOPB: 07.07.2015
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b. Hauran de conservar durant un termini de 6 anys els documents que
acrediten el seu dret a ostentar aquesta condició i tenir-los a disposició de
l’Ajuntament durant aquest mateix termini, comptador des que es practiqui el
pagament de la subvenció.
c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi
la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció
concedida. A tal efecte, autoritzen expressament a l’Ajuntament a consultar les
seves dades davant de les administracions tributàries i de la Seguretat Social.
2. Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de
la subvenció, en atenció a la naturalesa de la subvenció i dels seus beneficiaris.

B

3. La subvenció serà inscrita a la Base de Dades Nacional de Subvencions i els
beneficiaris tenen la condició de comptedants davant de la Sindicatura de Comptes i
del Tribunal de Comptes, en els termes de la seva legislació reguladora. Els
beneficiaris accepten la publicitat oficial de la subvenció obligatòria conforme a les Llei
19/2013 i 19/2014.

Data 20-5-2020

a. Les previstes a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Els beneficiaris de la subvenció tenen les obligacions següents:

CVE 2020011755

Base 9. Obligacions dels beneficiaris.
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ANNEX 1

(convocatòria aprovada per acord número XXX de la Junta de Govern Local XXX
celebrada el XXX).
SOL·LICITANT:

https://bop.diba.cat

LÍNIA 2 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS
EFECTES DEL COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES,
CONSISTENT EN AJUTS REINTEGRABLES A LES EMPRESES

A

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ1

Pàg. 10-23

Nom i cognoms/raó social:
DNI/CIF:

CVE 2020011755

Domicili/domicili social:
Correu electrònic:
Telèfon:
REPRESENTANT:

ACTIVITAT:
Descripció:
Ubicació:
COMPTE BANCARI ON DEMANA L’INGRÉS DE LA SUBVENCIÓ I A TRAVÉS DEL
QUAL ES PRODUIRÀ EL REINTEGRAMENT:
IBAN: ES__ - ____ - ___ - ____ - ____ - ____
DECLARACIÓ RESPONSABLE:
El sol·licitant declara responsablement:
1r. Que les dades que expressa en aquesta sol·licitud són certes.

1

El sol·licitant ha d’incloure obligatòriament totes les dades que consten en tots les apartats de la
sol·licitud.
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B

DNI:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 20-5-2020

Nom i cognoms:

___________________

2. Ponderació temporal (66 %) (casella 1 X 66%)3:

___________________

3. Facturació bruta estimada entre 1.1.2020 i 30.4.20204:

___________________

4. Diferència (casella 2 – casella 3)5:

___________________

5. Pèrdua estimada percentual ((casella 4/casella 2)X100 6): ___________________
SOL·LICITUD:
El sol·licitant signatari d’aquesta instància demana concórrer LÍNIA 2 DE
SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES DEL
COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES (convocatòria
aprovada per acord número XXX de la Junta de Govern Local XXX celebrada el XXX) i
que se li reconegui la condició de beneficiari i, a tal efecte, formula la declaració
responsable que consta en aquesta mateixa instància.
Lloc i data:

Signatura:

2

Aquesta dada s’haurà de correspondre amb les declaracions fiscals que hagi presentat el sol·licitant, o,
en el seu defecte per aplicar-se el règim de mòduls, amb la comptabilitat. Import expressat en euros.
3
Import expressat en euros.
4
Import expressat en euros.
5
Import expressat en euros.
6
Import expressat en %.
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Pàg. 11-23

1. Facturació bruta entre 1.1.2019 i 30.6.20192:

CVE 2020011755

DECLARACIÓ SOBRE INGRESSOS ESTIMADA:

Data 20-5-2020

5è. Que formula responsablement la següent (només per als empresaris que
van iniciar la seva activitat abans del dia 1 de gener de 2019):

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4t. Que no incorre en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es trobin al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

B

3r. Que coneix i accepta les bases de la convocatòria de subvencions i es
compromet a complir totes les obligacions que se’n deriven en cas de ser
beneficiari, de conformitat amb la legalitat vigent i les mateixes bases.

A

2n. Que reuneix els requisits que declara per ser beneficiari de la subvenció
que sol·licita.

BASES REGULADORES DE LA LÍNIA 3 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE
RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES DEL COVID-19 DE L’AJUNTAMENT

Base 1. Objecte de les bases.
1. Aquestes bases tenen per objecte establir una línia de subvencions que pal·liï els
efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, arran de la pandèmia del Covid-19, ha causat als potencials beneficiaris.

https://bop.diba.cat

COMERÇOS DEL MUNICIPI, CAMPANYA “VAL DE COMPRA DE 60 EUROS”.

A

DE SANT FRUITÓS DE BAGES, CONSISTENT EN AJUTS A LES FAMÍLIES I ELS

3. Es declara urgent la tramitació d’aquest procediment de subvencions.
4. Cap dels terminis previstos en aquestes bases no queda suspès per la declaració
d’estat d’alarma, atesa la seva finalitat d’atendre necessitats peremptòries per pal·liar
els efectes de la crisi sanitària que ha originat aquesta declaració.
Base 2. Beneficiaris.
1. Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases les
persones físiques en què concorrin els tres requisits següents:
1r. No incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es trobin al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, requisit aquest que es
considerarà declarat responsablement amb la presentació de la sol·licitud de
subvenció. L’obligació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries
comprendrà tots els ingressos de dret públic de 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
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CVE 2020011755
Data 20-5-2020

2a. Indirecta, de cara als comerços del municipi que veuran induïda al seu favor
una facturació de 420.000 euros.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1a. Directe, de cara a les famílies, constitueix una contribució al seu
sosteniment, en un moments en què s’han vist privats dels seus ingressos, i en
què altres ajuts, com els que provenen de les prestacions relacionades amb els
ERTO, no s’han fet efectives.

B

2. La subvenció s’ha dissenyat amb una doble funció:

Pàg. 12-23

Per facilitar el seu coneixement. rebrà el nom de “Val de compra de 60 euros”.

L’import de la línia de subvencions és de 210.000 euros.
Base 4. Definició de la línia de subvencions.
La subvenció serà idèntica per a tots els beneficiaris i tindrà un import de 60 euros.
Per tenir dret a la subvenció, els beneficiaris hauran d’acreditar per mitjà de factura
completa o simplificada i rebuts o altres documents, com resguards de transferència,
que acreditin fefaentment el pagament d’haver realitzat consums en béns o serveis en
activitats comercials o de serveis en establiments ubicats al municipi, amb exclusió
d’aquells en què el proveïdor sigui una gran superfície comercial, una cadena de
supermercats, una cadena de botigues d’alimentació o una farmàcia, per un import
mínim de 120 euros, entre els dies 1 de juny i el 30 de setembre de 2020. Les factures
hauran d’indicar en tot cas que l’obligat al seu pagament és el sol·licitant de la
subvenció.
A efectes d’aquesta línia de subvencions, no s’entendran com a botigues d’una cadena
les franquícies en què el franquiciat sigui una microempresa, es a dir, aquella que
ocupa a menys de 10 persones i el volum de negocis o el balanç general anual de la
qual no superar el dos milions d’euros, conforme a l’art. 2 de l’annex 1 del Reglament
(UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren
determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat.
Base 5. Procediment d’atorgament.
El sol·licitants hauran de presentar presencialment o telemàticament una sol·licitud de
subvenció dins del termini que començarà el 1 de juny i finalitzarà el dia 11 d’octubre
de 2020, en el model que figura a l’annex 1.
Les sol·licitud presencials es presentaran al registre municipal ubicat a la Casa
Consistorial (plaça de la Vila, 1), de dilluns a divendres hàbils, de 9 a 14 hores, amb
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Pàg. 13-23
CVE 2020011755

Base 3. Import de la línia de subvencions.

Data 20-5-2020

3. La percepció d’aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions i ajuts
equivalents que atorgui qualsevol administració pública.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. La condició de beneficiari es reconeixerà quan de la sol·licitud de subvenció consti
que la persona peticionària reuneix els requisits en els termes previstos en aquestes
bases i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment aquestes bases i complir amb
totes les obligacions derivades d’elles i de la legalitat vigent.

B

A cada domicili del municipi només hi podrà haver un únic beneficiari. Quan d’un
mateix domicili es formuli més d’una petició, s’atorgarà només a la primera de les
sol·licitades que reuneixi els requisits per reconèixer la condició de beneficiari. Cada
persona física només podrà percebre una única subvenció.

A

menors d’edat, tinguin o no ingressos per qualsevol concepte, sigui inferior a
35.200 euros.

Base 6. Òrgan competent.
L’òrgan competent per aprovar les bases és la Junta de Govern Local i actua la
competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: Ple
Data de delegació: 22 de juny de 2015
Numero d’acord: 3
Publicació al BOPB: 07.07.2015

Base 7. Publicitat de la convocatòria.
La convocatòria es publicarà a la seu electrònica municipal, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d’edictes municipal. Una referència a l’anunci es
publicarà al DOGC.
Els terminis per a les actuacions municipals dels ciutadans computaran des de la
publicació a la seu electrònica municipal.
Totes les actuacions seran objecte de publicació substitutiva de la notificació
individual, en aplicació de l’art. 45.1.b de la Llei 39/2015.
Base 8. Obligacions dels beneficiaris.
1. Els beneficiaris de la subvenció tenen les obligacions següents:

https://bop.diba.cat
Pàg. 14-23

Les sol·licituds que reuneixin els requisits donaran lloc al reconeixement de la
subvenció fins a l’exhauriment de l’import de la línia de subvenció, per ordre de
presentació. Si es presentessin quan s’hagi exhaurit aquest import, les subvencions es
denegaran sense que s’entri a analitzar la possibilitat del seu atorgament.

CVE 2020011755

Verificada la concurrència de la condició de beneficiari i acreditada la realització dels
actes de consum que donen dret a la subvenció es dictarà resolució reconeixent el dret
i ordenant el pagament.

Data 20-5-2020

En tot cas, els sol·licitants hauran de facilitar una adreça de correu electrònic, als
efectes de la seva relació amb l’Ajuntament respecte a aquesta subvenció.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les sol·licituds telemàtiques es presentaran per mitjà de la seu electrònica municipal
https://www.santfruitos.cat/seu-electronica.

A

concertació de cita prèvia, en atenció a les restriccions imposades en la prestació dels
serveis mínims durant la pandèmia del COVID-19, establerta pel Ban de l’alcalde
1/2020 de, 18 de Març de 2020.

b. Hauran de conservar durant un termini de 6 anys els documents que
acrediten el seu dret a ostentar aquesta condició i tenir-los a disposició de
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a. Les previstes a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 20-5-2020

CVE 2020011755

3. La subvenció serà inscrita a la Base de Dades Nacional de Subvencions i els
beneficiaris tenen la condició de comptedants davant de la Sindicatura de Comptes i
del Tribunal de Comptes, en els termes de la seva legislació reguladora. Els
beneficiaris accepten la publicitat oficial de la subvenció obligatòria conforme a les Llei
19/2013 i 19/2014.

https://bop.diba.cat

2. Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de
la subvenció, en atenció a la naturalesa de la subvenció i dels seus beneficiaris.

Pàg. 15-23

c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi
la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció
concedida. A tal efecte, autoritzen expressament a l’Ajuntament a consultar les
seves dades davant de les administracions tributàries i de la Seguretat Social.

A

l’Ajuntament durant aquest mateix termini, comptador des que es practiqui el
pagament de la subvenció.
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ANNEX 1

(convocatòria aprovada per acord número XXX de la Junta de Govern Local XXX
celebrada el XXX).

Domicili:
Correu electrònic:
Telèfon:
COMPTE BANCARI ON DEMANA L’INGRÉS DE LA SUBVENCIÓ:
IBAN: ES__ - ____ - ___ - ____ - ____ - ____
DECLARACIÓ RESPONSABLE:
El sol·licitant declara responsablement:
1r. Que les dades que expressa en aquesta sol·licitud són certes.
2n. Que reuneix els requisits que declara per ser beneficiari de la subvenció
que sol·licita.
3r. Que coneix i accepta les bases de la convocatòria de subvencions i es
compromet a complir totes les obligacions que se’n deriven en cas de ser
beneficiari, de conformitat amb la legalitat vigent i les mateixes bases.
4t. Que no incorre en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es trobin al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Data 20-5-2020

DNI/CIF:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Nom i cognoms:

CVE 2020011755

Pàg. 16-23

SOL·LICITANT:

https://bop.diba.cat

LÍNIA 3 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS
EFECTES DEL COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES,
CONSISTENT EN AJUTS A LES FAMÍLIES I ELS COMERÇOS DEL MUNICIPI.
“CAMPANYA DEL VAL DE COMPRA DE 60 EUROS”.

A

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ7.

7

El sol·licitant ha d’incloure obligatòriament totes les dades que consten en tots les apartats de la
sol·licitud.
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DOCUMENTACIÓ UNIDA

El sol·licitant signatari d’aquesta instància demana concórrer LÍNIA 3 DE
SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES DEL
COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES (convocatòria
aprovada per acord número XXX de la Junta de Govern Local XXX celebrada el XXX) i
que se li reconegui la condició de beneficiari i, a tal efecte, formula la declaració
responsable que consta en aquesta mateixa instància.

A
CVE 2020011755

Lloc i data:

https://bop.diba.cat

SOL·LICITUD:

Pàg. 17-23

CÒPIES de factures (amb indicació que s’expedeixen a càrrec del sol·licitant de la
subvenció) i comprovants de pagament acreditatives d’haver realitzat consums en
béns i serveis per import mínim de 120 euros en establiments del municipi, en els
termes de les bases de la convocatòria. (els consums en establiments s’han d’haver
realitzat entre el 1/6/2020 i el 30/09/2020)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 20-5-2020

Signatura:
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BASES REGULADORES DE LA LÍNIA 4 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE
RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES DEL COVID-19 DE L’AJUNTAMENT

2. Es declara urgent la tramitació d’aquest procediment de subvencions.
3. Cap dels terminis previstos en aquestes bases no queda suspès per la declaració
d’estat d’alarma, atesa la seva finalitat d’atendre necessitats peremptòries per pal·liar
els efectes de la crisi sanitària que ha originat aquesta declaració.
Base 2. Beneficiaris.
1. Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases les
persones físiques o jurídiques en què concorrin els tres requisits següents:
1r. No incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es trobin al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, requisit aquest que es
considerarà declarat responsablement amb la presentació de la sol·licitud de
subvenció. L’obligació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries
comprendrà tots els ingressos de dret públic de l’Ajuntament.
2n. Tinguin la condició de microempresa, entenent per tal aquella que ocupa a
menys de 10 persones i el volum de negocis o el balanç general anual de la
qual no superar el dos milions d’euros, conforme a l’art. 2 de l’annex 1 del
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel
qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat
interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

https://bop.diba.cat
Pàg. 18-23

1. Aquestes bases tenen per objecte establir una línia de subvencions que pal·liï els
efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, arran de la pandèmia del Covid-19, quant a les despeses que han d’afrontar els
establiments del municipi consistents en la realització de despeses necessàries per a
la implantació als establiments del municipi de mesures de protecció sanitària, en un
moment en què les economies de les microempreses a què es destina la subvenció es
troben compromeses greument, en la major part dels casos, per la reducció
d’ingressos que ha provocat el confinament, bé sigui per tancament de l’establiment,
bé sigui per reducció del consum.

CVE 2020011755

Base 1. Objecte de les bases.

Data 20-5-2020

ESTABLIMENTS DEL MUNICIPI DE MESURES DE PROTECCIÓ SANITÀRIA.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

REALITZACIÓ DE DESPESES NECESSARIES PER A LA IMPLANTACIÓ ALS

A

DE SANT FRUITÓS DE BAGES, CONSISTENT EN AJUTS CONSISTENTS EN LA

B

3r. Que tinguin un establiment de l’activitat al municipi de Sant Fruitós de
Bages, ja sigui comercial o de serveis.
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3. La percepció d’aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions i ajuts
equivalents que atorgui qualsevol administració pública.
Base 3. Import de la línia de subvencions.

A
https://bop.diba.cat

2. La condició de beneficiari es reconeixerà quan de la sol·licitud de subvenció consti
que la persona peticionària reuneix els requisits en els termes previstos en aquestes
bases i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment aquestes bases i complir amb
totes les obligacions derivades d’elles i de la legalitat vigent. Cada persona física o
jurídica només podrà percebre una única subvenció.

En particular es considerarà despesa elegible:
a. La instal·lació de mampares i pantalles protectores de qui presta els seus
serveis a l’activitat o dels seus usuaris.
b. L’adquisició d’equips individuals de protecció.
c. L’adquisició de material de desinfecció fungible específic, com gel
hidroalcohòlic, equip d’ozonització o de desinfecció tèrmica.
d. La contractació de serveis de desinfecció a càrrec d’empreses especialitzades.
e. Altres despeses d’accions o compres no descrites i que justificadament es
demostri que donen resposta a una exigència sanitària i de protecció de la salut
contra la Covid.19.
La subvenció permetrà finançar fins al 100 % de la despesa elegible, sense mai
superar l’import màxim indicat.
Cada titular només podrà rebre una subvenció per establiment. Es considerarà un únic
establiment, als efectes d’aquesta subvenció:
a. Les diferents seccions o dependències d’un mateix local o locals contigus.
b. Les dependències que tot i trobar-se separades comportin una unitat funcional.

CVE 2020011755

Es considera despesa elegible aquella que realitzi el titular de l’establiment i que
consisteixi en mesures sanitàries per a la prevenció de contagis de malalties víriques o
bacterianes, entre elles el COVID19.

Data 20-5-2020

La subvenció tindrà un import màxim de 600 euros i es destinarà a despesa elegible.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Base 4. Definició de la línia de subvencions.

Pàg. 19-23

L’import de la línia de subvencions és de 100.000 euros.

Base 5. Procediment d’atorgament.

B

El sol·licitants hauran de presentar presencialment o telemàticament una sol·licitud de
subvenció dins del termini que començarà el 18 de maig i finalitzarà abans del dia 30
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Verificada la concurrència de la condició de beneficiari i acreditada la realització dels
actes de consum que donen dret a la subvenció es dictarà resolució reconeixent el dret
i ordenant el pagament.
Les sol·licituds que reuneixin els requisits donaran lloc al reconeixement de la
subvenció fins a l’exhauriment de l’import de la línia de subvenció, per ordre de
presentació. Si es presentessin quan s’hagi exhaurit aquest import, les subvencions es
denegaran sense que s’entri a analitzar la possibilitat del seu atorgament.
Base 6. Òrgan competent.
L’òrgan competent per aprovar les bases és la Junta de Govern Local i actua la
competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: Ple
Data de delegació: 22 de juny de 2015
Numero d’acord: 3
Publicació al BOPB: 07.07.2015

Base 7. Publicitat de la convocatòria.
La convocatòria es publicarà a la seu electrònica municipal, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d’edictes municipal. Una referència a l’anunci es
publicarà al DOGC.
Els terminis per a les actuacions dels ciutadans computaran des de la publicació a la
seu electrònica municipal.
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A la sol·licitud s’acompanyaran necessàriament còpies de les factures completes o
simplificades i rebuts o altres documents, com resguards de transferència, que
acreditin fefaentment el pagament. Aquestes factures han d’acreditar les despeses
constitutives de despesa elegible que serveixen per justificar la subvenció. Les
factures hauran d’indicar en tot cas que l’obligat al seu pagament és el sol·licitant de la
subvenció.

Data 20-5-2020

En tot cas, els sol·licitants hauran de facilitar una adreça de correu electrònic, als
efectes de la seva relació amb l’Ajuntament respecte a aquesta subvenció.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les sol·licituds telemàtiques es presentaran per mitjà de la seu electrònica municipal
https://www.santfruitos.cat/seu-electronica.

B

Les sol·licituds presencials es presentaran al registre municipal ubicat a la Casa
Consistorial (plaça de la Vila, 1), de dilluns a divendres hàbils, de 9 a 14 hores, amb
concertació de cita prèvia, en atenció a les restriccions imposades en la prestació dels
serveis mínims durant la pandèmia del COVID-19, establerta pel Ban de l’alcalde
1/2020 de, 18 de Març de 2020.

A

de juny de 2020, en el model que figura a l’annex 1. Les persones jurídiques
únicament podran presentar la sol·licitud telemàticament.

Totes les actuacions municipals seran objecte de publicació substitutiva de la
notificació individual, en aplicació de l’art. 45.1.b de la Llei 39/2015.

c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi
la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció
concedida. A tal efecte, autoritzen expressament a l’Ajuntament a consultar les
seves dades davant de les administracions tributàries i de la Seguretat Social.
2. Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de
la subvenció, en atenció a la naturalesa de la subvenció i dels seus beneficiaris.

https://bop.diba.cat

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. La subvenció serà inscrita a la Base de Dades Nacional de Subvencions i els
beneficiaris tenen la condició de comptedants davant de la Sindicatura de Comptes i
del Tribunal de Comptes, en els termes de la seva legislació reguladora. Els
beneficiaris accepten la publicitat oficial de la subvenció obligatòria conforme a les Llei
19/2013 i 19/2014.

Pàg. 21-23

b. Hauran de conservar durant un termini de 6 anys els documents que
acrediten el seu dret a ostentar aquesta condició i tenir-los a disposició de
l’Ajuntament durant aquest mateix termini, comptador des que es practiqui el
pagament de la subvenció.

CVE 2020011755

a. Les previstes a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Data 20-5-2020

1. Els beneficiaris de la subvenció tenen les obligacions següents:

A

Base 8. Obligacions dels beneficiaris.
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ANNEX 1

(convocatòria aprovada per acord número XXX de la Junta de Govern Local XXX
celebrada el XXX).

https://bop.diba.cat

LÍNIA 4 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS
EFECTES DEL COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES,
CONSISTENT EN AJUTS CONSISTENTS EN LA REALITZACIÓ DE DESPESES
NECESSARIES PER A LA IMPLANTACIÓ ALS ESTABLIMENTS DEL MUNICIPI DE
MESURES DE PROTECCIÓ SANITÀRIA.

A

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ8.

Pàg. 22-23

SOL·LICITANT:
Nom i cognoms/raó social:

CVE 2020011755

DNI/CIF:
Domicili/domicili social:
Correu electrònic:
Telèfon:

Nom i cognoms:
DNI:
ACTIVITAT:
Descripció:
Ubicació:
COMPTE BANCARI ON DEMANA L’INGRÉS DE LA SUBVENCIÓ:
IBAN: ES__ - ____ - ___ - ____ - ____ - ____
DECLARACIÓ RESPONSABLE:
El sol·licitant declara responsablement:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 20-5-2020

REPRESENTANT:

8

El sol·licitant ha d’incloure obligatòriament totes les dades que consten en tots les apartats de la
sol·licitud.
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1r. Que les dades que expressa en aquesta sol·licitud són certes.

SOL·LICITUD:
El sol·licitant signatari d’aquesta instància demana concórrer LÍNIA 4 DE
SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES DEL
COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, CONSISTENT EN
AJUTS CONSISTENTS EN LA REALITZACIÓ DE DESPESES NECESSARIES PER A
LA IMPLANTACIÓ ALS ESTABLIMENTS DEL MUNICIPI DE MESURES DE
PROTECCIÓ SANITÀRIA. (convocatòria aprovada per acord número XXX de la Junta
de Govern Local XXX celebrada el XXX) i que se li reconegui la condició de beneficiari
i, a tal efecte, formula la declaració responsable que consta en aquesta mateixa
instància.
Lloc i data:

Signatura:

Sant Fruitós de Bages, a 19 de maig de 2020

https://bop.diba.cat

B

L’alcalde, Joan Carles Batanés Subirana

Pàg. 23-23

CÒPIES de factures (amb indicació que s’expedeixen a càrrec del sol·licitant de la
subvenció) i comprovants de pagament acreditatives d’haver realitzat consums en
béns i serveis de despesa elegible.

CVE 2020011755

DOCUMENTACIÓ UNIDA:

Data 20-5-2020

4t. Que no incorre en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es trobin al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3r. Que coneix i accepta les bases de la convocatòria de subvencions i es
compromet a complir totes les obligacions que se’n deriven en cas de ser
beneficiari, de conformitat amb la legalitat vigent i les mateixes bases.

A

2n. Que reuneix els requisits que declara per ser beneficiari de la subvenció
que sol·licita.
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