
 

 
 

Termes i condicions 
 

Registre Sistema de bons 

Es pot consultar el text complet a les bases reguladores per a l’atorgament de disposicions 

dineràries a favor de persones físiques a través de l’adquisició mitjançant una plataforma de  

bons -descompte canviables als comerços local adherits . (BOPT 2022 - 8226). 

Per a l’obtenció del descompte no s’ha de descarregar l’aplicació, si cal registrar-se a la 

plataforma i introduir el DNI, numero telèfon mòbil i la resta de dades personals, mitjançant 

l’acceptació de ser major de 18 anys contribuent directe (empadronats o propietaris de segones 

residències) al municipi de Salou i de l’acompliment dels requisits que es detallen en l’apartat 

Beneficiaris. 

Beneficiaris 

1.- Poden ser beneficiaris les persones físiques majors de 18 anys que siguin contribuents 

directes (empadronats o propietaris de d’immobles) en el terme municipal de Salou, que en 

qualitat de clients dels establiments adherits a la plataforma utilitzin els bons-descompte posats 

a la seva disposició. 

Han d'estar inscrits en el padró municipal o ser propietaris d’immobles en la data de publicació 

de la convocatòria i, així mateix, en la data d'adquisició de l'abonament. 

2.- Han de trobar-se al corrent en el pagament d’impostos, taxes i altres obligacions 

econòmiques amb l’Ajuntament de Salou. 

3.- No podran obtenir la condició de beneficiari les persones en qui concorrin alguna de les 

circumstàncies establertes en l’apartat 2 de l’article 13 de la LGS. 

Forma i termini de presentació de les sol·licituds 

El procés que condueix a l’atorgament de la subvenció es produeix amb el registre a la 

plataforma, l’oportuna adquisició del producte en el comerç adherit i aplicat el descompte 

oportú, que tindrà en si la consideració de pagament en primera instància de la subvenció. El 

termini està fixat a les bases i, en tot cas, fins que no s’esgoti el total del crèdit assignat per a la  

convocatòria. 

Els ciutadans i ciutadanes que vulguin gaudir dels bons-descompte, hauran de registrar-se a la 

plataforma, introduint almenys un DNI vàlid, nom, cognom, codi postal i el numero de telèfon 

mòbil vinculat i acceptar els termes del servei. A el fer-ho, està declarant responsablement que 

és ciutadà o ciutadana de Salou, propietaris de segones residències, que és major de 18 anys i 

que compleix amb la resta de requisits fixats a les Bases reguladores. La plataforma permet als 

ciutadans i ciutadanes gaudir d’un màxim de 30€ en descomptes en total i per dni, amb valor 

monetari de 30% de descompte per compra, de manera que l’Ajuntament subvencionarà el 30% 

de la compra, comprometent-se a abonar la diferència entre el valor real i el valor monetari de 

la compra als comerciants. 



 

 
 
 
 

 

Obligacions dels beneficiaris. 

En el moment de la compra el comprador haurà de mostrar el seu NIF al comerciant perquè 

aquest pugui introduir-lo a l’aplicació i aplicar el descompte prèvia validació del codi sms rebut 

al telèfon mòbil associat. El ciutadà que es registra a l’aplicació podrà gaudir del descompte en 

qualsevol dels establiments adherits i actius a la campanya, i aquests hauran d’introduir el NIF 

del comprador per poder indicar que s’ha fet la compra. 

El NIF del comprador introduït a la plataforma està vinculat amb el telèfon mòbil registrat i 

validat mitjançant codi sms. Els descomptes quedaran associats al comerç en qüestió, per al 

posterior cobrament que l’Ajuntament anirà liquidant en la periodicitat establertes en les bases. 

Comprovació de dades 

La introducció del NIF en el sistema constituirà un primer filtre de comprovació de part dels 

requisits necessaris, sense perjudici de les ulteriors comprovacions d’ofici a què pugui haver lloc 

per tal de verificar que les persones beneficiàries no estan sotmeses a les prohibicions per a 

obtenir tal condició. 

En tot cas, la plataforma garanteix un sistema per a la traçabilitat absoluta entre el bo 

descompte, el client que l’ha utilitzat, l’establiment on s’ha canviat, i la concreta operació o 

transacció comercial associada. 

Així mateix, ,el comerç s’obliga a conservar els documents justificatius (tiquets, factures) de  

l’aplicació dels fons rebuts en tant que puguin ser objecte de els actuacions de control i 

comprovació. 

Adhesió de l’establiment. 

Cal enviar formulari d’adhesió degudament complimentat a promocioeconomica@salou.cat i 

administració de l’Ajuntament li donarà d’alta en la web bons.salou.cat com a establiment 

adherit a la campanya. 

Liquidació dels descomptes a l’establiment 

La periodicitat de liquidació a l’establiment queda establerta en les bases, i es realitzarà segons 

les dades comunicades al formulari d’adhesió. 

Reemborsaments 

L’adquisició de bons està subjecta a les normatives de subvencions, no a les relatives a comerç. 

En cas de devolucions de productes adquirits amb bons descompte, no es procedirà al 

reintegrament de l’import metàl·lic, sinó que s'haurà de lliurar un val a bescanviar per a futures 

compres, si és la política de l’establiment. 
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Límits 

Fins que no s’esgoti el total del crèdit assignat per a la convocatòria, cada establiment podrà 

descomptar un màxim de 1.200 € en bons descomptes, el que equival a vendes per import 

total de 4.000 €, mentre que cada ciutadà i ciutadana podran gaudir de fins a 30€ en 

descompte. 

Publicació. Publicitat i transparència. 

 
A l'efecte de donar compliment a les obligacions de publicitat i transparència establertes en la 
LGS i en la Llei 19/2013, s'haurà de remetre a la BDNS, en la seva qualitat del Sistema Nacional 
de Publicitat de subvencions i ajudes públiques, informació sobre les concessions, els pagaments 
realitzats, les resolucions de procediment de reintegrament i les resolucions fermes el 
procediment sancionador. 

 
De conformitat amb la normativa de protecció de dades, es facilita la informació bàsica sobre 
el tractament de les dades personals. 

 
L’Ajuntament de Salou, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i 
de Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’ aquestes dades (“RGPD”) i la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals (LOPDGDD) s’informa que l’Ajuntament serà el responsable de tractar les dades de les 
persones interessades en rebre aquesta subvenció d’acord amb les presents bases reguladores. 

 
Les dades personals seran tractades amb l’exclusiva finalitat de complir amb la subvenció 
acordada, així com la comptabilització de les corresponents transaccions econòmiques que es 
realitzin. Aquestes dades persones podran ser comunicades a entitats bancàries per la 
tramitació dels pagaments o cobraments, a l’Agència Tributària per tramitacions o declaracions 
fiscals, i seran publicades les dades identificatives de totes les persones beneficiàries d’aquesta 
subvenció en el portal de transparència d’aquest Ajuntament que podrà ser visionat per 
qualsevol persona que accedeixi. 

 
Les dades sol·licitades seran necessàries per les finalitats descrites, per tant la negativa a 
facilitar-ho impossibilitarà l’execució d’aquesta subvenció. 

 
La base legal dels tractaments és l’ execució de la subvenció sol·licitada. 

 
Les dades es conservaran sempre que es mantinguin les relacions i d’acord amb la normativa 
d’arxiu aplicable, respectant els períodes de prescripció de les responsabilitat que es poden 
derivar. 

 
Per l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat de les 
dades caldrà fer la petició, acompanyant de DNI o qualsevol altre document que acrediti la seva 



 

identitat, per carta a la seu del Ajuntament en Passeig 30 d'octubre, 4, 43840, Salou, o per 
correu electrònic a dpd@saloucat. 

 
S’informa que també té el dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de dades (apdcat.cat) o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades 
d’aquesta entitat en dpd@salou.cat. 

 
Altres normes aplicables 

En relació a tots els extrems no previstos en les mateixes és aplicable: 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, General de Subvencions (en endavant RLGS). 

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en 

endavant Llei 19/2013). 

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual s’aprova la Base de Dades Nacional de 

Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques 

Pressupost municipal de l’any 2020 i les seves bases d’execució. 

Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques (en endavant PACAP). 

Resta de normativa que sigui aplicable. 
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