BASES REGULADORES DE LA LÍNIA DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA
PER RESTAURACIÓ I HOTELERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE
BAGES, CONSISTENT EN AJUTS ALS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I ALS
ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ.
Base 1. Objecte de les bases.
1. Aquestes bases tenen per objecte establir una línia de subvencions, que pal·liï
els efectes econòmics que la pandèmia de la Covid-19 a tingut sobre els
allotjaments turístics i de restauració del municipi, especialment castigats per les
mesures aplicades. De la mateixa manera, si l’entrada de la tardor comporta una
baixada dels consums en aquests establiments, s’espera poder fomentar-lo, com
a fórmula per a la seva recuperació econòmica i garantia de manteniment.
Base 2. Beneficiaris.
1. Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases les
persones físiques o jurídiques titulars d’activitats econòmiques que reuneixin els
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. Que desenvolupin alguna de les activitats següents amb establiments oberts
al públic ubicat al municipi de Sant Fruitós de Bages:
1a. Allotjaments turístics. S’entendran per tals els següents:
A. Establiments hotelers: els establiments hotelers poden ser
hotels, hotels apartament, hostals o pensions. Amb caràcter
general són establiments oberts al públic on, de manera habitual i
amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a les
persones usuàries, mitjançant un preu, allotjament temporal en les
unitats d’allotjament, així com d’altres serveis turístics d’acord
amb les condicions que estableix la normativa.
B. Habitatges d’ús turístic: aquells habitatges que són cedits pel
seu propietari, directament o indirectament, a tercers, i a canvi de
contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en
condicions d’immediata disponibilitat i amb les característiques
que estableix la normativa.
2a. Establiments de restauració. S’entendran per tals els següents:
A. Restaurant: activitat que es realitza en un local que disposa de servei
de menjador i cuina per tal d'oferir àpats al públic consistents bàsicament
en dinars i sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.
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B. Bar: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que
també pot disposar de servei de taula, si s'escau, per proporcionar al
públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de tapes, i
entrepans.
C. Restaurant bar: activitat que es realitza en un local que ofereix,
mitjançant preu, els serveis de restaurant i de bar previstos en els dos
apartats anteriors.
Restaran excloses aquelles activitats de provisió de menjars preparats
quin objecte principal o únic sigui el consum fora de l’establiment.
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.
3. La percepció d’aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions i ajuts
equivalents que atorgui qualsevol administració pública.
4. Aquesta subvenció es comunicarà a la base nacional de subvencions, i els
imports percebuts pels beneficiaris estaran subjectes als impostos
corresponents.
Base 3. Import de la línia de subvencions i el seu finançament.
L’import d’aquesta línia de subvencions és de 140.000 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 el descompte que, sobre la facturació del servei, haurà
d’aplicar als seus clients el titular de l’establiment, i presentarà el mateix import que la
suma de tots els descomptes que s’hagin aplicat.
Les subvencions presentaran dues modalitats:
1a. Allotjaments turístics. Consistirà en un import de 15 euros per pernoctació i
persona.
2a. Establiments de restauració. Consistirà en un import de 10 euros per
consumició i persona adulta. En el cas que algun menor acompanyi a la persona
adulta, es concedirà un descompte de afegit de 5euros per menor, fins a un
màxim de 2 menors per persona adulta.
En funció del tipus d’establiment, el número màxim de subvencions a què podran
concórrer els potencials beneficiaris serà de:
1r. Cada allotjaments turístics, podrà concórrer a un màxim de 400 descomptes.
2n. Cada establiments de restauració, podrà concórrer a un màxim de 170 descomptes.
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Perquè es tingui dret a la subvenció, caldrà que l’import facturat per client al qual s’apliqui
el descompte sigui de 50 euros en el cas dels allotjaments turístics, per pernoctació i
persona, de 15 euros en el cas del establiments de restauració per consumició i persona
adulta, i 10 euros, per consumició i persona menor d’edat que acompanyi l’adult.
A continuació es pot veure un esquema dels imports:

Tipus d’establiment

Client

Consumició
mínima

Import del
descompte

Establiments de restauració

Adult
Adult + menor
Adult + 2 menors
Adult

15 €
25 €
35 €
50 €

10 €
15 €
20 €
15 €

Allotjaments turístics

No es podran utilitzar dos codis de descompte d’una mateixa persona, en un mateix
àpat.
A totes els efectes, s’entendrà com a client cada persona que dona dret a la subvenció.
Els allotjaments turístics que prestin serveis de restauració equivalents a aquells que
poden ser beneficiaris, podran acollir-se a la modalitat d’establiments de restauració per
als serveis que prestin d’aquesta naturalesa. En el cas de pernoctacions que incloguin
despeses en serveis de begudes o menjars, seran considerades part dels serveis de
l’allotjament turístic, i per tant, no susceptibles a acollir-se a la modalitat d’establiments
de restauració.
Els descomptes als clients que donaran lloc a la subvenció haurà d’aplicar-se durant el
període comprés entre el dia 19 octubre – 22 de novembre (inclosos). A aquests efectes,
es prendrà en tot cas la data d’expedició de la factura.
Les subvencions s’atorgaran per ordre d’entrada de les seves sol·licituds, fins a
l’assoliment del número màxim de codis de descomptes a rebre, o fins l’exhauriment del
pressupost dedicat a la subvenció.
Base 5. Procediment d’atorgament.
El procediment s’integrarà per dues fases:
1a. Adhesió dels allotjaments turístics i els establiments de restauració que vulguin ser
beneficiaris. Les persones físiques o jurídiques (establiments) que vulguin ser potencials
beneficiaris de la subvenció s’hauran d’inscriure com a tals per mitjà de la presentació
davant de l’Ajuntament de l’annex 1, entre el dia 5 i el 11 d’octubre de 2020.
Serà requisit indispensable per ser beneficiari de la subvenció subministrar un correu
electrònic de contacte, el qual esdevindrà el mitjà de notificació i de recepció dels codis
de descompte generats. A través d’aquesta sol·licitud, s’adjuntarà també una factura de
l’establiment, per comprovar que aquesta reuneix els requisits i podrà ser acceptada
com a comprovant per al reconeixement de la subvenció.
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L’Ajuntament, en el termini de cinc dies hàbils des de la finalització del període
d’adhesió, resoldrà sobre si el sol·licitant reuneix la condició de potencial beneficiari.
2a. Gestió de les subvencions, la qual, a la seva vegada, s’integrarà per les fases
següents:
A. L’Ajuntament posarà un menú nou dins l’app municipal d’ús públic a disposició
dels clients dels establiments inscrits. La identificació de l’app és Ajuntament
Sant Fruitós de Bages.
B. Els clients dels establiments s’hauran de descarregar l’app si no la tenen o bé
actualitzar l’existent.
C. El període de sol·licitud dels codis de descompte es correspon amb el
d’aplicació dels mateixos, és a dir, de 19 d’octubre a 22 de novembre (ambdós
inclosos).
D. Per generar un codi de descompte, els clients s’hauran d’identificar amb nom
i DNI o document equivalent en el cas dels estrangers, i el codi postal associat a
la seva residència. La generació de descomptes es realitzarà segons les regles
següents:
a. Cada persona major d’edat només podrà demanar el descompte per a
si mateixa. En el cas que vagi acompanyat d’un o varis menors d’edat, es
marcarà la casella corresponent, de forma que l’import del descompte, i
del mínim de la factura s’adaptarà a aquesta condició.
b. Cada persona major d’edat podrà demanar un màxim de 2 descomptes
per establiment turístic i 2 descomptes per establiment de restauració.
c. La sol·licitud es farà per a un establiment concret i haurà d’emprar-se
dins dels 5 dies naturals següents, en el cas dels establiments de
restauració, i de 10 dies en el cas dels allotjaments turístics.
En el cas que un codi de descompte no hagi estat emprat dins de la seva
data de validesa, aquest perdrà la validesa, no podrà ser utilitzat ni
substituït per la generació d’un nou codi.
D. Com a resposta a la sol·licitud el client rebrà un codi numèric o alfanumèric
aleatori generat per l’app, el qual haurà de ser facilitat pel client a l’establiment.
E. Paral·lelament, l’establiment escollit pel client, rebrà a través del correu
electrònic, una notificació de generació de codi de descompte (veure exemple de
document a l’Annex 3), per tal de poder portar un control sobre els descomptes
a aplicar. Cada una de les notificacions de generació de codi que rebi
l’establiment hauran de ser impreses, i firmades pels client en el moment en que
aquest realitzi la seva consumició i es beneficiï del descompte.
El codi generat quedarà registrat i comunicat a l’Ajuntament a través de llistat
generat per l’app.
E. Per poder gaudir de la subvenció, el titular de l’activitat expedirà a cada client
factures o factures simplificades, segons les regles següents:
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a. Quan el descompte s’apliqui a un grup de clients es podrà expedir una
única factura per a tots ells.
b. En tot cas, a la factura, es farà constar la informació següent, a més de
l’exigida per les normatives comptables i fiscals:
i. Descompte o descomptes aplicat/s, quota de l’IVA aplicat i total
de la factura.
ii. Dades fiscals de l’establiment, data de la factura i número de
factura.
c. Es graparan amb la factura les notificacions de codis de descompte
pertinents, rebuts pels establiments a través del seu correu electrònic. Hi
hauran tants codis de descompte impresos com subvencions es
pretenguin percebre. Les notificacions hauran de ser firmades pels clients
conforme han utilitzat i se’ls ha aplicat el codi de descompte.
F. El titular de l’activitat haurà de sol·licitar a l’Ajuntament el reconeixement de la
subvenció per mitjà de la presentació de la següent documentació:
i. Annex 2 degudament complementat
ii. Factures on constin els descomptes aplicats acompanyades de la
corresponent notificacions de codi de descompte, firmada pel client.
Hi haurà dos terminis per sol·licitar el reconeixement de la subvenció, i el
pagament d’aquesta:
-

El primer serà del 2 al 8 de novembre. Durant aquest període es podrà presentar
una sol·licitud de subvenció corresponent als descomptes aplicats fins al dia
anterior a la sol·licitud.

-

El segon i últim termini serà del 23 de novembre al 6 de desembre. Durant aquest
període es podrà presentar la sol·licitud de subvenció corresponent a qualsevol
període o al període complert sinó s’ha presentat cap anteriorment.

Les sol·licituds de subvenció s’adreçaran a l’Ajuntament i s’haurà de presentar
presencialment o telemàticament seguint el model que figura a l’annex 2.
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 únicament podran presentar la sol·licitud telemàticament.
Les sol·licituds telemàtiques es presentaran per mitjà de la seu electrònica municipal
https://www.santfruitos.cat/seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica.
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.
Les sol·licituds que reuneixin els requisits donaran lloc al reconeixement de la subvenció
fins a assolir el número màxim de descomptes subvencionables per establiment, o fins
l’exhauriment de l’import de la línia de subvenció, per ordre de presentació.
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La totalitat de les actuacions municipals es notificaran per publicació a la seu electrònica
municipal i no es practicaran notificacions individuals.
Base 6. 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 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.
La totalitat dels actes es publicaran a efectes de notificació a la seu electrònica
municipal.
Base 8. 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
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.
d. Hauran d’anunciar la convocatòria en la forma prevista a l’annex 4.
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
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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ANNEX 1.SOL·LICITUD DE PODER SER BENEFICIARI DE SUBVENCIONS1.
LÍNIA DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA PER RESTAURACIÓ I
HOTELERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, CONSISTENT EN
AJUTS ALS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I ALS ESTABLIMENTS DE
RESTAURACIÓ. (convocatòria aprovada Junta de Govern Local de 29.09.2020).
SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
DNI/CIF:
Domicili2:
Correu electrònic:
Telèfon:
REPRESENTANT
Nom i cognoms:
DNI:
ESTABLIMENT
Nom comercial:
Ubicació3:
COMPTE BANCARI ON DEMANA L’INGRÉS DE LA SUBVENCIÓ I A TRAVÉS DEL
QUAL ES PRODUIRÀ EL REINTEGRAMENT
IBAN: ES
DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
Exemple d’una de factures que habitualment expedeix l’establiment, per tal de confirmar
que serà vàlida per justificar la sol·licitud de subvenció.
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 els apartats de la sol·licitud.
S’indicarà el domicili fiscal.
3 S’indicarà el lloc on es troba l’establiment (allotjament turístic o de restauració).
2
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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 troba al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
5è. Es compromet a comunicar qualsevol modificació que pugui presentar
transcendència per aquesta subvenció durant la seva tramitació.
6è. Complir amb les següents obligacions de promoció i difusió de l’Annex 4.
SOL·LICITUD
El sol·licitant signatari d’aquesta instància demana poder participar com a possible
beneficiari de la LÍNIA DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA PER
RESTAURACIÓ I HOTELERIA, DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES,
CONSISTENT EN AJUTS ALS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I ALS ESTABLIMENTS
DE RESTAURACIÓ. (convocatòria aprovada Junta de Govern Local de ...)., formula la
declaració responsable que consta en aquesta mateixa instància.
LLOC I DATA

SIGNATURA
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ANNEX 2. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ4.
LÍNIA DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA PER RESTAURACIÓ I
HOTELERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, CONSISTENT EN
AJUTS ALS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I ALS ESTABLIMENTS DE
RESTAURACIÓ. (convocatòria aprovada Junta de Govern Local de 29.09.2020).
SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
DNI/CIF:
Domicili5:
REPRESENTANT
Nom i cognoms:
DNI:
ESTABLIMENT
Nom comercial:
PERÍODE AL QUAL ES REFEREIX LA SOL·LICITUD
Dia d’inici:
Dia de finalització:
IMPORT DE LA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA (en €)6

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
CÒPIES de cada una de les FACTURES on consta l’aplicació del descompte, juntament
amb les CORRESPONENTS NOTIFICACIONS DE CODI DE DESCOMPTE, firmades
pels clients, i en els termes de les bases de la convocatòria que dona dret a que s’atorgui
la subvenció.
SOL·LICITUD
El sol·licitant signatari d’aquesta instància, inscrit com a possible beneficiari de la LÍNIA
DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA PER RESTAURACIÓ I HOTELERIA DE
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, CONSISTENT EN AJUTS ALS

4

El sol·licitant ha d’incloure obligatòriament totes les dades que consten en tots els apartats de la sol·licitud.
S’indicarà el domicili fiscal.
6 És la suma dels descomptes aplicats als clients amb compliment de les bases de la convocatòria.
5
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ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I ALS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ
(convocatòria aprovada Junta de Govern Local de ...), sol·licita que se li atorgui una
subvenció per l’import que demana i a tal efecte acompanya les factures i documents
justificatius, les quals declara que són autèntiques i s’ajusten als requeriments de les
bases.
El sol·licitant signatari declara que ha aplicat els descomptes aquí referits, segons les
bases de la convocatòria.
LLOC I DATA

SIGNATURA
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ANNEX 3. EXEMPLE DE: NOTIFICACIÓ DE CODI DE DESCOMPTE

La persona ................................................................ amb
document.....................................................
acompanyada per .......... menor/s.

HA GENERAT UN CODI DE DESCOMPTE DE
-

10 € pel teu establiment de restauració (en el cas de ser un adult sol)
- 15 € pel teu establiment de restauració (en el cas d’anar amb un
menor)
- 20 € pel teu establiment de restauració (en el cas d’anar amb dos
menors)
de 15 € pel teu allotjament turístic.

-

CODI: .........................................
A utilitzar abans del dia: .........................................(inclòs)
Recorda imprimir aquesta notificació i grapar-la, un cop firmada pel client, a la
factura corresponent.
Recorda que per gaudir dels descomptes, cal les consumicions mínimes següents:
Tipus d’establiment
Establiments
restauració

Allotjaments
turístics

Consumició
mínima

Import del
descompte

15 €

10 €

Adult + menor

25 €

15€

Adult + 2 menors

35 €

20 €

Adult

50 €

15 €

Client

de Adult
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Segell de l’establiment, donant
conformitat,

Firma del client, conforme li ha
estat aplicat el descompte, i
data:

ANNEX 4. OBLIGACIONS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DELS ESTABLIMENTS
BENEFICIARIS DE LA LÍNIA DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA PER
RESTAURACIÓ I HOTELERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES.

Els establiments de turístics i de restauració que siguin beneficiaris d’aquesta línia de
subvenció hauran de donar visibilitat i promoció de la mateixa en els seus establiments
físics i, en la mesura que els sigui possible, a través dels canals digitals dels què
disposin.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages els facilitarà material informatiu i promocional,
en format físic i/o digital d’aquesta línia d’ajuts.
Els establiments hauran de col·locar aquest material promocional en un espai visible per
als clients. El material haurà d’estar col·locat des del dia 19 d’octubre de 2020 i fins el
22 de novembre de 2020.
Els establiments han de facilitar un correu electrònic per tal que se’ls faci arribar el
material en format digital. El material en format físic els serà entregat en el seu
establiment.”

Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica
L’alcaldessa.
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