CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MODALITAT D’AJUTS EN ESPECIE
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA DESTINATS A LES
PERSONES DESTINATÀRIES DE LA CAMPANYA “1000 ROSES A ROSES”
2021. PROGRAMA 12.

1. Bases reguladores

Les bases reguladores específiques d’aquesta convocatòria van ser aprovades pel Ple de la
Corporació de data 24 de febrer de 2021 i publicades al BOP de Girona número
46, de 9 de març de 2021..
2. Crèdit pressupostari
La quantitat màxima destinada a aquestes subvencions

es de 10.500€ inclòs l’import

corresponent a la retenció en concepte d’IRPF en el seu cas, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 21 71 4311 4850000 Campanya “1000 Roses a Roses”.

3. Procedimient 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.
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva,
premiant a les primeres 700 dones que es registrin i compleixin els requisits.

4. Termini per a la presentació de les adhesions dels establiments
El període per a què els establiments puguin adherir-se a la campanya «1000 Roses a
Roses” serà de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria a la
BDNS.
Les

sol·licituds

hauran

de

presentar-se

per

correu

electrònic

a

promocioeconomica@roses.cat adjuntant la documentació.

5. Documentación a presentar por los establecimientos de la campaña:

a) Establecimientos de restauración (bares y restaurantes)
Enviar un correu electrònic a promocioeconomica@roses.cat

adjuntant la documentació

següent:
- Fitxa d’adhesió a la campanya “1000 Roses a Roses”2021.
- Document “Declaració de dades fiscals. Autorització de transferència per a paga
ments de la Tresoreria de l’Ajuntament de Roses” degudament omplert i segellat per
l’entitat bancària, si no sou proveïdors de l'Ajuntament.

- Model Declaració responsable D1/D2, segons forma jurídica. Si sou persona
jurídica (SL, SA): Declaració responsable D1; si sou persona física, CB, SCP
Declaració responsable D2.
6. Criteris d’adjudicació

Les subvencions s’adjudicaran de forma directa entre les persones destinatàries de la
campanya “1000 Roses a Roses”, que hagin gaudit del menú gratuït.

7. 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.

8. Temini i forma de justificació

El termini per a la seva justificació per part dels establiments admesos que han servit menús
a les persones destinàries d’aquesta ajuts serà com a màxim fins el 30 de juny de 2021,
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 permenten 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-invitacio) 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
menus 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

9. Altra informació
Clicant sobre el següent enllaç podreu accedir a les Bases específiques reguladores de les
subvencions corresponents a l’exercici 2021, on hi podreu trobar, entre d’altres, la informació
sobre:







Objecte de la convocatòria
Naturalesa i procediment de la subvenció
Requisits de participació
Destinataris
Òrgan instructor
Regulació jurídica

