El Ple de l’Ajuntament de Roses, en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2022, va acordar
l’aprovació de les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions en
règim de concurrència no competitiva destinats a les persones beneficiàries de la campanya
gastronòmica «1000 roses a Roses" 2022.
1. Objecte de la subvenció
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions de concurrència
competitiva destinats a les persones beneficiàries de la campanya “1000 Roses a Roses”.
La campanya «1000 Roses a Roses” és una campanya de dinamització del sector de la
restauració en el marc de la Fira de la Rosa mitjançant la qual, es convida a les dones amb el
nom de Rosa, Roser, Rosó, Maria Rosa o qualsevol derivat a gaudir d’un menú especial
dissenyat pels restauradors/es dels establiments de Roses adherits i admesos a la campanya
sempre i quan portin un acompanyant –que no sigui beneficiari de la campanya - que
consumeixi el menú de la Rosa .
Les persones destinatàries de la campanya (dones amb el nom de Rosa, Roser, Rosó, Maria
Rosa o qualsevol derivat) i que s’hagin registrat prèviament, podran recollir el seu val a l’Àrea
de Promoció Econòmica de Roses, carrer Madrid núm 1, del 7 al 19 de juny de 2022 i per
gaudir d’aquest menú especial hauran de presentar el seu DNI/NIE/Passaport i el val obtingut
a l’establiment adherit.
L’Ajuntament de Roses paga 15€ (iva inclòs) per menú gaudit per les dones participants en
els restaurants que hagin estat admesos com a participants d’aquesta campanya, d’entre els
establiments sol·licitants que compleixin els requisits.
2. Naturalesa i procediment de concessió
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual,
són revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent,
en les Bases generals reguladores de subvencions municipals dins del marc de les Bases
d’execució del pressupost, o en aquestes mateixes bases.
Les subvencions atorgades tindran caràcter finalista, i no generaran cap dret a l’obtenció
d’altres en anys posteriors i no es podran al·legar com a precedent.
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3. Despeses subvencionables
Són subvencionables els menús gaudits per les persones destinatàries de la campanya
“1000 roses a Roses” en els establiments que s’hagin adherit a la campanya i hagin estat
admesos i sempre quan portin un acompanyant –que no sigui beneficiari de la campanya que consumeixi el menú de la Rosa
El premi o subvenció consistirà en un menú: Entrants/1r plat, 2n plat, postres i cafè (beguda
opcional) de qualitat de com a mínim 15€ (IVA inclòs)
L’import de l’ajut és de 15 € (IVA inclòs) degudament justificat amb un màxim de 500 menús.
4. Destinataris
Les persones destinatàries d’aquestes subvencions seran les dones amb el nom de Rosa,
Roser, Rosó, Maria Rosa o qualsevol derivat persones que gaudeixin d’un menú especial
dissenyat pels restauradors/es dels establiments de Roses adherits i admesos a la campanya
“1000 Roses a Roses” amb les condicions establertes en les presents bases.
5. Condicions dels establiments participants:
Establiments de restauració (bars i restauran ts)
Els establiments que estiguin interessats a ser admesos com a establiments on les persones
destinatàries d’aquests ajuts poden gaudir del menú de les “1000 Roses a Roses” hauran de
complir amb els següents requisits:
a) Disposar del corresponent títol administratiu habilitant per a desenvolupar l’activitat
(règim de llicència, o comunicació prèvia, o declaració responsable, segons
s’escaigui).
b) Oferir un menú consistent en Entrants/1r plat, 2n plat, postres i cafè (beguda
opcional) de qualitat de com a mínim 15€ (IVA inclòs)
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les
administracions públiques que estableix l’article 73 de la LLei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic i, en particular, es troba al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social
Poden participar en aquesta campanya qualsevol establiment que compleixi els requisits
esmentats, independentment que una mateixa persona empresària sigui titular de més d’un
establiment de restauració.
Cada sol·licitant pot presentar una sol·licitud per establiment de restauració de Roses.
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premiant a les primeres 500 dones que es registrin i compleixin els requisits.
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6 . Període i procediment perquè els establiments puguin adherir-se a la campany a
El període per a què els establiments puguin adherir-se a la campanya «1000 Roses a Roses”
serà del 1 d’abril al 6 de maig de 2022 sempre i quan s’hagi publicat la convocatoria a la
BDNS.
Les
sol·licituds
hauran
de
presentar-se
per
correu
electrònic
a
promocioeconomica@roses.cat adjuntant la documentació que constarà en la convocatòria.
7. Obligacions dels establiments de restauració participants a la campanya
L’establiment estarà obligat a:

-

Oferir un servei i un menú (dinar i sopar) de qualitat de com a mínim 15 €, del 3 al 19
de juny 2022 *

-

Comprovar la identitat de la dona que els lliuri el val-invitació (són nominatius) i
anotar-hi la data de la consumició. Guardar el val com a justificant de la consumició

-

Un cop finalitzada la campanya, el restaurant haurà de presentar personalment tots
els vals-invitació originals a l’Àrea de Promoció Econòmica, la qual expedirà un rebut
de recepció. Aquest rebut s’haurà d’adjuntar a la factura que s’haurà de presentar al
Registre General de l’Ajuntament de Roses o a través d’Administració Electrònica
(www.roses.cat – Factura electrònica), fins el 8 de juliol de 2022 sens perjudici que si
la campanya s’ha de modificar de dates per les mesures sanitàries de prevenció de la
pandèmia de la Covid19 al sector de la restauració que no permeten com a mínim
l’obertura parcial dels establiments de restauració, la data màxima de presentació
factures serà de 15 dies hàbils des de la finalització de la campanya .
El nombre de vals-invitació haurà de coincidir amb el nombre de serveis facturats que
consten a la factura.

Dins el període indicat haurà de justificar els menús gratuïts que ha servit de conformitat
amb l’establert en l’apartat 14 d’aquestes bases.
8 . Quantia de les subvencions
La quantitat màxima destinada a aquestes subvencions es de 7.500€ inclòs l’import
corresponent a la retenció en concepte d’IRPF en el seu cas, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 22 71 4311 4850000 Premis activitats promoció econòmica.
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Cada sol·licitud ha de fer referència a un sol establiment.
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Les subvencions s’adjudicaran de forma directa entre les persones destinatàries de la
campanya “1000 Roses a Roses”, que hagin gaudit del menú gratuït.
10. Òrgan instructor
La instrucció del procediment correspondrà, en tot cas, a l’àrea de Promoció Econòmica.
Es demanarà la col·laboració al departament d’Activitats de l’Ajuntament per tal que informi
sobre si les peticions presentades compleixen amb el requisit a) de la base 5.
11. Resolució de les sol·licituds d’adhesió
La resolució de les sol·licituds d’adhesió dels establiments serà la Junta de Govern Local.
Un cop finalitzat el termini per presentar sol·licituds i, una vegada instruïdes totes i
cadascuna de les peticions, es resoldrà quins són els establiments admesos com a
participants en la campanya d’acord amb els requisits de participació.
Un cop realitzada la campanya “1000 Roses a Roses”, els establiments de restauració
admesos a la campanya hauran de presentar els justificants dels menús servits d’acord amb
el que estableixen aquestes bases.
Un cop verificada la documentació de justificació, es procedirà a la resolució de l’atorgament,
així com al reconeixement de l’obligació.
L'esmentada resolució es realitzarà de forma conjunta en un únic acord.
La manca de justificació de qualsevol dels establiments de restauració admesos a la
campanya segons el procediment establert en aquestes bases suposa la pèrdua del dret a
cobrar per part d’aquest i no dóna dret a cap dels altres establiments admesos a percebre la
part no justificada per aquest.
Per donar compliment a la normativa legal, els establiments de restauració que se’ls hagi
resolt la concessió i reconegut l’obligació derivada de la despesa seran declarats dins del
model anual 347 de l'Agència Tributària i, si s’escau, als models 111 i 190 de l’IRPF.
Així mateix, les ciutadanes premiades amb un menú no seran declarats a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS), d’acord amb l’art. 4.a) del RD 130/2019 de 8 de març que
regula la BDNS on s’estableix que no serà obligatori subminis trar informació de les
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12. Pagament
El pagament als establiments de restauració s’abonarà per transferència bancària en un únic
pagament, prèvia presentació de la factura i justificació corresponent, i un cop resolta la seva
concessió i reconeguda l'obligació derivada de la despesa, per part de l’òrgan competent.
13. Termini de justificació
El termini per a la seva justificació per part dels establiments admesos que han servit menús
a les persones destinatàries d’aquesta ajuts serà com a màxim fins el 8 de juliol de 2022,
sens perjudici que si la campanya s’ha de modificar de dates per les mesures sanitàries de
prevenció de la pandèmia de la Covid19 al sector de la restauració que no permeten com a
mínim l’obertura parcial dels establiments de restauració, la data màxima de presentació
factures serà de 15 dies hàbils des de la finalització de la campanya.
La justificació s’haurà de realitzar amb la presentació de la següent documentació:
- Rebut de recepció dels vals -invitació (a partir d’ara Rebut de vals-invitació) expedit per
l’àrea de Promoció econòmica.
◦ Per expedir aquest rebut, els establiments de restauració admesos com a
participants de la campanya han de:
Entregar personalment els vals-invitació degudament omplerts (nom i
cognoms i el núm del document d’identitat de la persona guanyadora i la data
de la consumició) a l’oficina de
l’àrea de Promoció econòmica, carrer
Madrid núm.1 de Roses.
Termini per presentar la documentació: des de l’inici de la campanya i fins a la data de
justificació dels premis es podran fer lliuraments parcials dels vals-invitació de la
campanya a l’àrea de promoció econòmica
- Factura on consti el concepte « menús Campanya «1000 roses a Roses» i el nombre de
menús servits (ha de coincidir amb el nombre de vals-invitació que consten entregades a
l’àrea de promoció econòmica en el «Rebut de vals-invitació» amb el nombre de menús
servits que consta a la factura).
La factura haurà de ser electrònica o en paper en funció de la forma jurídica de l’establiment.
En cas de factura electrònica caldrà adjuntar-hi el Rebut de recepció dels vas-invitació.
En cas de factura en paper, caldrà presentar-ho per Registre d’Entrada de l’Ajuntament de
Roses juntament amb el Rebut de recepció dels vals -invitació.
14. Regulació jurídica
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resolucions de concessió, i de les corresponents fases posteriors, quan la quantia anual
atorgada a un mateix beneficiari no superi la xifra total de 100€.
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En tot allò que no es preveu de forma específica en aquestes bases li serà d’aplicació:
. Les bases generals reguladores de subvencions municipals a les que es pot accedir clicant
el següent enllaç: Bases generals reguladores de subvencions municipals
. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
. El Reial Decret 887/2003, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
. Qualsevol altra disposició normativa que hi sigui aplicable per raó de la matèria o del
subjecte.
Se sotmet a informació publica per un termini de VINT DIES, comptats a partir del dia
següent al de la publicació d’aquest Edicte al BOP, als efectes de que els interessats puguin
examinar-lo al Servei d’Atenció a Ciutadà (SAC), i presentar-hi les reclamacions que
considerin oportunes, d’acord amb l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la LRHL. Si no es presenta cap reclamació dins d’aquest termini,
l'expedient abans esmentat s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un
nou acord.

L’alcalde president

Roses, a la data de la signatura electrònica
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(document signat electrònicament)
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Document signat per JOAN PLANA SAGUE - DNI (TCAT)
en data 01/03/2022

Signat per:
Diputació de Girona

