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BASES REGULADORES DE LES AJUDES PELS ESTABLIMENTS DE 
RESTAURACIÓ I CENTRES D’ESTÈTICA DE SANT FRUITÓS DE BAGES, PER 
COMPENSAR LES DESPESES ECONÒMIQUES DURANT EL TANCAMENT 
DECRETAT PER LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020.  
 
Base 1. Objecte de les bases. 
 
1. Aquestes bases tenen per objecte establir una línia de subvencions que pal·liï els 
efectes econòmics que el nou tancament decretat per la Generalitat de Catalunya a 
través de la Resolució SLT/2546/2020, de de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19 al territori de Catalunya, tingui sobre els establiments del poble.  
Mitjançant la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, és van adoptar una sèrie de 
noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 
d'octubre, que varen implicar la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus 
de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis 
d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia i la obligació als centres 
d'estètica i bellesa de no oferir els seus serveis, per el contacte personal proper que els 
mateixos impliquen. 
Així, entenent que els establiments, tot i haver de tancar, hauran de seguir assumint 
algunes despeses de la seva activitat, aquesta subvenció compensarà aquests imports 
i per tant, les pèrdues econòmiques causades pel nou tancament, com a forma d’evitar 
que aquest tancament i la impossibilitat de generar ingressos, repercuteixi en les 
possibilitats de les empreses de sostenir-se i mantenir la seva activitat.  
 
Base 2. Beneficiaris. 
 
1. Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases les 
persones físiques o jurídiques (d’ara en endavant empreses) que prestin activitats de 
restauració o siguin titulars d’un centre d’estètica o bellesa a Sant Fruitós de Bages, i 
que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 
d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya, i que fruit d’aquest 
tancament hagin experimentat una reducció de la facturació d’un 30%, respecte el 
mateix període de l’any 2019.  
Als efectes d'aquestes bases s'entenen com empreses que presten activitats de 
restauració, els bars, restaurants, cafeteries i establiments comercials amb degustació, 
hagin o no realitzat serveis a domicili o menjar per emportar. 
 
2. Les persones sol·licitants, per obtenir la condició de beneficiàries, han de complir els 
requisits següents:  
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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, estar 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. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar 

 
3. La condició de beneficiari es reconeixerà quan de la sol·licitud de subvenció consti 
que l’empresa 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.  
 
Base 3. Import de la línia de subvencions i el seu finançament. 
 
L’import d’aquesta línia de subvencions és de 130.000 euros i es finançarà amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 14.430.47903 Fons de reactivació econòmica COVID-19. 
 
Base 4. Definició de la línia de subvencions. 
 
Les subvencions compensaran la situació de tancament dels establiments de 
restauració i centres d’estètica de Sant Fruitós de Bages, durant el període de tancament 
d’entre el 16 i el 30 d’octubre de 2020 establert per la Resolució SLT/2546/2020.  
 
Base 5. Import i despesa elegible.  
 
El càlcul de l’import a subvencionar es calcularà parametritzant les despeses fixes 
assumides per les empreses durant aquest tancament.  
Aquest import no podrà superar la pèrdua d’ingressos que ha tingut l’empresa durant 
aquest període, en comparació amb el mateix període de l’any passat, ni el límit de 
2.000,00 euros.  
 
La subvenció es destinarà a despesa elegible, considerada amb aquella que realitzi el 
titular de l’establiment i que es refereixi a despeses habituals relacionades amb l’activitat 
econòmica, i que s’han seguit pagant tot i la obligació de tancament establerta per la 
Resolució SLT/2546/2020, sempre referides el període de tancament comprès entre el 
16 i el 30 d’octubre.  
 
Concretament, les despeses elegibles per aquesta subvenció son les següents:  
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


  
 

 
Pàgina 3 de 5 

 
 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat  

• Despeses de lloguer, quotes hipotecàries del local, i pagament en concepte 
d’espais de treball. 

• Despeses de subministraments (llum, aigua, gas, telefonia, internet, tpv, 
escombraries…) del local. 

• Despeses de quotes d’autònoms. 
• Despeses de gestories associades a la gestió del tancament.  

 
L’import de la subvenció es correspondrà a la part proporcional de les despeses 
presentades que siguin adjudicables al període de tancament. 
 
L’IVA deduïble no podrà ser considerat com despesa elegible.  
 
La percepció d’aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions i ajuts 
equivalents que atorgui qualsevol administració pública, sempre que la suma de les 
subvencions no superi la despesa elegible.  
 
Base 6. Presentació i tramitació. 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà del 9 de novembre al 6 de desembre de 
2020.  
 
Les empreses sol·licitants hauran de presentar presencial o telemàticament una 
sol·licitud de subvenció, presentant una instància genèrica acompanyada de la següent 
documentació:  
  

- Model de l’annex 1: inclosa la relació de despeses justificades, la declaració de 
pèrdues i la declaració responsable.  

- Declaració censal d’alta: model 036 o 037.  
- Còpies de factures, acompanyades del seu comprovant de 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. 
 

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.  
Les persones jurídiques, així com la resta de casos previstos a l’article 14 de la Llei 
39/2015, únicament podran presentar la sol·licitud telemàticament, per mitjà de la seu 
electrònica municipal.  
 
Base 7. Procediment de la concessió  
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Finalitzat el termini de sol·licituds, i un cop verificada la concurrència de la condició de 
beneficiari i acreditades les despeses 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, sense mai superar l’import màxim fixat de 2.000,00 euros per cada empresa 
beneficiària.  
El reconeixement de la subvencions es realitzarà per ordre de presentació, i fins a 
l’exhauriment de de l’import de la línia de subvenció. Superat l’import de la línia de 
subvencions, es denegaran les sol·licituds sense que s’entri a analitzar la possibilitat del 
seu atorgament. 
 
La totalitat de les actuacions municipals es notificaran per publicació a la seu electrònica 
municipal i no es practicaran notificacions individuals. 
 
Base 8. Òrgan competent. 
 
Les bases són aprovades per la Junta de Govern Local actant per la competència 
delegada següent: 
-           Òrgan delegant: Ple 
-           Data de delegació: 20.08.2020 
-           Publicació BOPB: 03.09.2020 
 
Base 9. 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. 
 
La totalitat dels actes es publicaran a efectes de notificació a la seu electrònica 
municipal. 
 
Base 10. Obligacions dels beneficiaris. 
 

1. Els beneficiaris de la subvenció tenen les obligacions següents: 
 
a. Les previstes a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
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 
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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. 
 
3. La subvenció serà inscrita a la Base de Dades Nacional de Subvencions i els 
imports percebuts pels beneficiaris estaran subjectes als impostos corresponents.  
 
4. 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. 
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