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BASES REGULADORES i CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS AL PREU “GRÀCIES!
COMPRA A SANT CUGAT” EN FORMA DE VALS DE DESCOMPTE PER AL TEIXIT
COMERCIAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS AFECTAT ECONÒMICAMENT PER LA
COVID -19.
INTRODUCCIÓ
La situació excepcional generada per la pandèmia de la Covid-19 i les mesures restrictives per
pal·liar els seus efectes, han suposat la reducció de l’activitat econòmica de molts comerços i
fins i tot el seu tancament al municipi de Sant Cugat del Vallès.
L’Ajuntament compta amb el Pla de Reactivació Econòmica COVID-19 per tal de respondre a
les necessitats del teixit empresarial i comercial de Sant Cugat del Vallès. Dins de l’eix 1 “Pla
consumim a la ciutat” una de les mesures proposades són els ajuts al comerç en forma de vals
de descompte.
La voluntat d’aquests ajuts és la reactivació de l’activitat comercial per al manteniment del teixit
comercial del municipi de Sant Cugat del Vallès.
1. ACTIVITAT SUBVENCIONABLE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’objectiu d’aquests ajuts és reactivar el consum als establiments comercials locals que han
patit i estan patint la crisi econòmica derivada de la COVID-19 a través de vals de descompte.
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions vinculades al preu de
compra per tal d’incentivar i dinamitzar els comerços i serveis físics que han estat més
perjudicats com a conseqüència de les mesures restrictives per a la gestió del COVID-19.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès subvencionarà la compra de béns i serveis en
establiments comercials minoristes adherits a la campanya, a través de vals de descompte
admesos com a mitjà de pagament en aquests mateixos establiments comercials.
2. RÈGIM JURÍDIC
Les presents bases específiques s’emmarquen, amb caràcter general, dins la següent
normativa:
a) Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en
particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
c) Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
d) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
e) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
f) Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
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g) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
h) Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la que es modifica la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
i) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com la normativa que
la desenvolupa i complementa.
j) Reglament europeu 2016/679/UE, de 27 de abril de 2016, de protecció de dades.
k) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
l) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals. (ROAS).
m) Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Cugat
n) Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, que aprova el reglament de la Llei general de subvencions.
o) Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i
funcionament del sector públic por mitjans electrònics.
p) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
q) Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de
subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC) publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya Núm. 8032 en data 30.12.2019
Aquestes ajudes que es concedeixen en el context de crisis sanitària generada per la COVID19
són subvencions a fons perdut no reintegrables.
Degut a la naturalesa de les subvencions (subvencions vinculades al preu de compra),
aquestes estaran subjectes a IVA, de forma que la base imposable estarà constituïda per la
contraprestació total rebuda per l’establiment (la part proporcional del preu pagat per la persona
consumidora i la part corresponent a l’import de la subvenció atorgada per l’Ajuntament). Així
mateix, els ajuts econòmics als quals es fa referència en aquestes bases, s’inclouran en la
declaració anual d’operacions amb terceres persones, per la qual cosa el beneficiari haurà de
tenir-ho en compte pel que fa a les seves obligacions amb la hisenda pública (IRPF).
3. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’import previst per a aquesta convocatòria és de 100.000€ euros a càrrec de l’aplicació
pressupostària 91100 43000 4800002 “Subvencions al Comerç”. Aquesta dotació és ampliable
en funció de les disponibilitats pressupostàries.
4. BENEFICIARIS i REQUISITS
Aquesta subvenció vinculada al preu considera com a beneficiàries les empreses que
s’adhereixen a la plataforma “GRÀCIES! Compra a Sant Cugat”, que habilitarà l’Ajuntament de
Sant Cugat a l’efecte, per a poder obtenir liquiditat mitjançant l’activació de compres directes
dins del seu objecte social.
Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques que compleixin els
següents requisits:
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1. Que realitzin una activitat econòmica comercial o de serveis per a la qual es va decretar el
seu tancament pel RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
A tal efecte quedarien excloses les següents activitats:
alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat
farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics
productes higiènics
premsa i papereria
combustible per a l’automoció
estancs
equips tecnològics i de telecomunicacions
aliments per a animals de companyia
comerç per internet, telefònic o correspondència
tintoreries i bugaderies
2. Que tinguin menys de 10 persones treballadores a jornada completa. En cas que les
jornades de treball siguin parcials, el nombre de persones contractades es calcularà
proporcionalment.
3. Que disposin d’una seu d’atenció al públic a Sant Cugat del Vallès.
4. Que estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributaries o de Seguretat Social.
Els requisits s’acreditaran mitjançant els següents documents:
a) Sol·licitud de subvenció al preu “GRÀCIES! Compra a Sant Cugat” on consta una
declaració responsable.
b) En cas de ser una persona jurídica:
i.
Escriptura de constitució o Estatuts.
ii.
Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat
que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
c) Darrer document RNT (Relació nominal de treballadors) de la Seguretat Social a efectes
d'acreditar el nombre de persones treballadores.
5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I QUANTIES DELS AJUTS
El procediment de concessió d’aquestes subvencions al preu, s’iniciaran sempre a sol·licitud
del comerç, prèvia convocatòria i es tramitarà i resoldrà en règim de concurrència no
competitiva. Es tramitarà en atenció a la simple concurrència de la determinada situació de la
persona perceptora, sense que sigui necessari establir la comparació de les sol·licituds, ni la
prelació entre les mateixes.
El procediment s'iniciarà a instància de part a partir del dia següent de la publicació de les
presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per via telemàtica, mitjançant la
presentació de la sol·licitud de subvencions al preu “GRÀCIES! Compra a Sant Cugat”
(mitjançant el model annex disponible a la seu electrònica de l’ajuntament de Sant Cugat del
Vallès) i l’òrgan gestor comprovarà que es compleixen els requisits formals exigibles i que
s’acompanya la documentació preceptiva. Si aquesta no acompleix els requisits, es requerirà a
l’interessat/da per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els
documents preceptius.
Un cop s’hagi comprovat que el comerç acompleix els requisits, es procedirà a donar d’alta a la
plataforma “GRÀCIES! Compra a Sant Cugat”. Cada comerç haurà d’entrar en el seu perfil
comprovant que les dades introduïdes siguin correctes i omplint el número de compte on rebran
la subvenció a través del desenvolupador de la plataforma “GRÀCIES! Compra a Sant Cugat”.
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Entre l’1 i el 31 d’octubre de 2021 hi haurà disponibles per a la ciutadania vals de descompte
de 20€. Una persona per llar de Sant Cugat (empadronada abans del 10 de setembre de 2021),
un cop s’hagi registrat a l’app “GRÀCIES! Compra a Sant Cugat” es podrà activar el val de
descompte amb el seu NIF/NIE.
Un cop activats, els vals de descompte tindran validesa durant 10 dies i com a màxim fins el 31
d’octubre de 2021. Si durant aquest temps no es bescanvien als comerços autoritzats, els vals
de descompte caducaran.
Aquelles persones a qui els hagi caducat el val sense haver-ne fet cap ús, és a dir l’import del
val caducat sigui de 20€, se’n podran activar un de nou abans del 31 d’octubre, la validesa del
nou val serà de 10 dies sempre que no sobrepassi la data de finalització de la campanya que
és el 31 d’octubre.
En cap cas es podran bescanviar per euros.
La modalitat de bescanvi dels vals de descompte relacionada amb l’import a gastar serà la de
compra mínima igual al doble del import a descomptar, per exemple per descomptar 20€ cal
fer una compra mínima de 40€, per descomptar 15€, una compra mínima de 30€.
La quantia de l’ajut als comerços vindrà determinada per l’import de vals de descompte rebuts,
amb un límit de 3.000€ per establiment. Les transaccions realitzades quedaran registrades a la
plataforma “GRÀCIES! Compra a Sant Cugat”.
6. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES I ENTITATS BENEFICIÀRIES
Els comerços beneficiaris dels ajuts hauran de complir les següents obligacions:
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que s’estableixin per
part de l’Ajuntament i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de
les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa
aplicable.
No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a
l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas de no complir de les bases
reguladores o en cas que sigui necessària la corresponent renúncia.
Procedir al reintegrament dels fons percebuts per obtenir l’ajuda en cas de falsejar les
condicions requerides o mostrar negativa a les actuacions de comprovació i control
financer previstes a la normativa de subvencions.
7. PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
A. Termini
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació per part dels comerços i
serveis beneficiaris serà a partir del dia següent de la publicació de les presents bases al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el 31 de juliol del 2021, ambdós inclosos.
Un cop presentada i examinada la sol·licitud, s’atorgarà un període de 10 dies hàbils per a
esmenar la documentació requerida o aportar els documents preceptius, amb l’advertiment que
si no ho fa es considera que desisteix de la seva petició d’acord amb l’article 68 de la Llei
39/2015 d’1 octubre de 2015 del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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B. Lloc de presentació
Les sol·licituds s’hauran de formular mitjançant el model de sol·licitud, degudament
complimentat de “SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PREU “GRÀCIES! Compra a Sant
Cugat” que es facilitarà a la pàgina web d’internet de l’adreça: http://www.santcugat.cat.
Les sol·licituds s’hauran de presentar al registre de l’Ajuntament en la forma i condicions que
estableix l’article 14.2 i 16.4 de la Llei 39/2015 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques.
C. Documentació
Amb la sol·licitud de subvenció “GRÀCIES! Compra a Sant Cugat” caldrà presentar la següent
documentació:
Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
En cas de ser una persona jurídica:
o Escriptura de constitució o Estatuts.
Darrer document RNT (Relació nominal de treballadors) de la Seguretat Social a efectes
d'acreditar el nombre de persones treballadores.

8. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES AJUDES
La quantitat i justificació dels ajuts ve determinada per l’import acumulat dels vals de
descompte per les transaccions realitzades a través de la plataforma “GRÀCIES! Compra a
Sant Cugat”.
Les transaccions queden registrades a la plataforma “GRÀCIES! Compra a Sant Cugat” de
forma que no cal presentar cap documentació per la justificació dels ajuts.
Un cop aprovats els corresponents atorgaments, el pagament de les ajudes es realitzarà per
part del desenvolupador de la plataforma “GRÀCIES! Compra a Sant Cugat” mitjançant
transferència bancària al compte que l’establiment hagi determinat en el seu perfil de
l’esmentada plataforma.
L’Ajuntament realitzarà controls per a garantir el compliment de les obligacions detallades en
aquestes bases. Els comerços i serveis beneficiaris hauran d’aportar tota la documentació que
li sigui requerida en el seu cas.
9. COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS, AJUDES,
INGRESSOS O RECURSOS PER A LA MATEIXA FINALITAT
L’ajut atorgat serà compatible amb subvencions i ajuts d’altres administracions o ens públics o
privats, nacionals o internacionals amb el mateix objecte.
Igualment seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals que es puguin aplicar als
sol·licitants d’aquesta subvenció econòmica.
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10. INVALIDESA DE LA CONCESSIÓ
Són causes de nul·litat o anul·labilitat els incompliments següents:
La manca en l’acreditació sol·licitada de les condicions de beneficiari o la pèrdua de la
mateixa.
El no compliment de les condicions estipulades per l’atorgament de l’ajut econòmic
concedit.
El no compliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o de
conservació de documents.
La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
per part de l’òrgan municipal que gestiona el present ajut.
No acceptació de les condicions d’ús de la plataforma “GRÀCIES! Compra a Sant
Cugat”.
11. PUBLICITAT
D’acord amb l’article 18.2 i 20 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, les bases
reguladores i la convocatòria dels presents ajuts s’han de publicar a la Base de Dades
Nacional de Subvencions. Així mateix es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al tauler electrònic de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
L’Ajuntament publicarà al Tauler electrònic municipal (www.santcugat.cat) una relació dels ajuts
i de les subvencions concedides, amb indicació de l’import, l’objecte i els beneficiaris, la
informació relativa al control financer i la justificació o rendiment de comptes de la subvenció,
segons estableix l’article 15 de la llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici de la publicació en els diaris oficials
que pugui correspondre.
En compliment del que disposa l’article 18 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i el seu desenvolupament reglamentari, l’Ajuntament proporcionarà a la
Base de dades nacional de subvencions, en els termes exigits, la informació relativa a aquests
ajuts i les subvencions concedides.
Tanmateix s’enviarà la informació de les ajudes i subvencions concedides al Registre de
subvencions i ajudes de Catalunya (RAISC) de conformitat amb els article 3 i 5 del Decret
271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i
ajuts de Catalunya (RAISC).
12. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
La protecció de les dades personals es realitzarà, de conformitat amb el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals , així com de les previsions que en matèria de cessió de dades de
caràcter personal estableix l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
S’informa a les persones sol·licitants que les vostres dades seran incorporades a un tractament
responsabilitat de l’Ajuntament de Sant de Cugat de Vallès amb la finalitat única i exclusiva de
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta
convocatòria.
6/7

Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el
tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació vigent.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1, 08172 Sant Cugat
del Vallès, indicant “Ref. Protecció de dades” o bé exercir el seu dret a través de la Seu
Electrònica.
Per a més informació consulteu la pàgina web: https://www.santcugat.cat/web/protecciodedades.”
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