
 
 

 

BASES REGULADORES PER LA CESSIÓ TEMPORAL D’ESTUFES EXTERIORS A 

ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ AMB TERRASSA DE SANT FRUITÓS DE 

BAGES, PER LA TEMPORADA D’HIVERN 2021-2022. 

 

Base 1. Objecte de les bases. 

 

1. Aquestes bases tenen per objecte establir una línia de subvencions que ajudi a pal·liar 

els efectes que les mesures restrictives causades per la COVID tenen sobre els 

establiments del municipi. Concretament, els efectes que les mesures de limitació dels 

aforaments als interiors dels establiments de restauració tenen sobre aquests.  

Aquestes restriccions impedeixen, a la pràctica, gran part de l’activitat econòmica 

d’aquests establiments, doncs la climatologia d’hivern impedeix l’aprofitament de les 

terrasses per a fer més rentables aquestes activitats.  

Així, entenent que els establiments de restauració tenen més que mai, la necessitat de 

fer ús de les terrasses tot i l’estació de l’any, i tenint en compte la disponibilitat d’estufes 

per part l’Ajuntament i l’èxit d’aquesta subvenció en l’edició de l’any anterior, 

l’Ajuntament posa en marxa de nou aquesta subvenció, per tal de cedir als establiments 

de restauració del municipi les 11 estufes exteriors de forma temporal, i així contribuir 

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 compleixin els requisits 

següents:  

a) Que prestin activitats de restauració a Sant Fruitós de Bages.  

Als efectes d'aquestes bases s'entenen com empreses que presten activitats de 

restauració, els bars, restaurants, cafeteries i establiments comercials amb 

degustació. 

 

b) Que disposin de terrassa física i de la respectiva llicència de terrassa.  

 

c) Que la terrassa tingui les característiques necessàries per poder-hi situar una 

estufa i complir amb els requisits de la ordenança municipal de terrasses.  

Aquesta pot ser consultada a la seu electrònica municipal, o a través del següent 

enllaç: “Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública mitjançant la 

instal·lació de terrasses de bars i restaurants i l'establiment d'usos comercials 

vinculats a establiments”.  

 

d) 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 

https://www.santfruitos.cat/seu-electronica/informacio-oficial/normativa-ordenances-generals/ordenanca-reguladora-de-locupacio-de-la-via-publica-mitjancant-la-instal-lacio-de-terrasses-de-bars-i-restaurants-i-lestabliment-dusos-comercials-vinculats-a-establiments.pdf
https://www.santfruitos.cat/seu-electronica/informacio-oficial/normativa-ordenances-generals/ordenanca-reguladora-de-locupacio-de-la-via-publica-mitjancant-la-instal-lacio-de-terrasses-de-bars-i-restaurants-i-lestabliment-dusos-comercials-vinculats-a-establiments.pdf
https://www.santfruitos.cat/seu-electronica/informacio-oficial/normativa-ordenances-generals/ordenanca-reguladora-de-locupacio-de-la-via-publica-mitjancant-la-instal-lacio-de-terrasses-de-bars-i-restaurants-i-lestabliment-dusos-comercials-vinculats-a-establiments.pdf


 
de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries comprendrà tots els 

ingressos de dret públic de l’Ajuntament. 

 

e) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar 

 

2. 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’Ajuntament no haurà de destinar recursos econòmics a aquesta convocatòria, donat 

que ja disposa de les 11 estufes que es cedeixen a través d’aquestes bases.  

 

Base 4. Condicions de la cessió i obligacions dels beneficiaris  

 

1. Les estufes objecte d’aquesta subvenció seran cedides als beneficiaris un cop 

reconeguda la condició d’empresa beneficiària, i fins a 1 de maig de 2022. Aquesta 

data podrà ser modificada per part de l’Ajuntament en cas de que les condicions 

climatològiques o altres circumstàncies ho justifiquin.  

 

2. Només es concedirà una subvenció en espècie de màxim una (1) estufa per a cada 

establiment d’empresa sol·licitant. 

 

3. Les estufes seran entregades i recollides a l’establiment per la brigada municipal.  

 

4. Les estufes hauran de ser retornades en perfectes condicions de funcionament. En 

cas de desperfectes derivats d’un mal ús de l’estufa, aquests seran assumits per els 

establiments.  

 

5. Els establiments beneficiaris d’aquesta subvenció, es comprometen a complir amb 

les condicions establertes a la Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública 

mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants i l’establiment d’usos 

comercials vinculats a establiments, especialment pel que fa referència a l’article 7è 

Col·locació d’elements auxiliars, apartat f) Estufes:  



 

 
A aquest efecte, els sol·licitants es comprometran, a través de la firma de la declaració 

responsable de la sol·licitud, a complir amb aquestes condicions. De la mateixa manera, 

a través del plànol presentat en la sol·licitud, s’especificarà la ubicació exacte de l’estufa, 

per tal que compleixi amb les condicions establertes per l’ordenança.  

 

6. Els beneficiaris de la subvenció també 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 concessió 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. 

 

7. 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. 

 

Base 5. Presentació i tramitació. 

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’11 al 24 d’octubre de 2021.  



 
Les empreses sol·licitants hauran de presentar presencial o telemàticament una 

sol·licitud de subvenció, presentant una instància genèrica acompanyada de la següent 

documentació:  

  

- Formulari de l’Annex 1 

- Declaració responsable firmada 

- Plànol de la terrassa i proposta d’ubicació de la estufa, justificant els dos metres 

de distància respecte façanes, arbres, fanals o altres (pel punt 6è de la 

ordenança  

 

Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica o presencial. De forma 

excepcional i per tal de facilitar i agilitzar al màxima la presentació de sol·licituds, les 

persones jurídiques, així com la resta de casos previstos a l’article 14 de la Llei 39/2015, 

també podran presentar la sol·licitud de forma presencial.   

 

Base 6. Procediment de la concessió  

 

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de 

concurrència no competitiva; és a dir, s’adjudiquen per ordre d’entrada. 

 

El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les 

sol·licituds, i el termini de presentació de les sol·licituds serà de l’11 d’octubre fins el 24 

d’octubre de 2021, o fins a exhaurir la dotació 11 d’estufes de que disposa l’Ajuntament.  

 

Finalitzat el termini de sol·licituds, i un cop verificada la concurrència de la condició de 

beneficiari i la possibilitat de compliment de les condicions establertes per l’Ordenança 

municipal, es dictarà resolució reconeixent el dret i ordenant l’entrega de l’estufa.  

 

Base 7. Òrgan competent. 

 

Les bases són aprovades per la Junta de Govern Local actua per la competència 

delegada següent: 

- Òrgan delegant: Ple 
- Data de delegació: 20.08.2020; 12.11.2020 
- Publicació BOPB: 03.09.2020; 27.11.2020 

 

Base 8. 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 de les actuacions municipals es notificaran per publicació a la seu electrònica 

municipal i no es practicaran notificacions individuals. 

 


