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Divendres, 31 de març de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castelldefels

ANUNCI sobre l'aprovació de les bases específiques reguladores per la concessió de subvencions destinades al foment  
de l'activitat econòmica, al barri de Vista Alegre

La Junta de Govern de l'ajuntament de Castelldefels, en sessió celebrada el dia 09 de març de 2017, va aprovar les  
Bases específiques reguladores per la concessió de subvencions destinades al foment de l'activitat econòmica, al barri 
de Vista Alegre, en els termes, acords i annex que es transcriuen a continuació:

"Primer.- Aprovar les bases específiques i el seu annex per a la concessió de subvencions, per aquest Ajuntament i en 
règim de concurrència competitiva, que consten a l'expedient, destinades al foment de l'activitat econòmica i obres de 
millora dels locals on es desenvolupa l'activitat situats dins de l'àmbit d'actuació previst pel Projecte d'Intervenció Integral 
en el barri de Vista Alegre de Castelldefels, de conformitat amb allò que estableix el capítol II de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions (LGS), l'Ordenança General de Subvencions de l'ajuntament de Castelldefels 
publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 163, del dia 10/07/2006 i d'acord amb els principis de la Llei 39/2015, de 
l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Segon.-  Deixar sense efecte les anteriors bases publicades al  Butlletí  Oficial  de la Província de Barcelona de data 
04/04/2016, que regulaven la concessió de subvencions destinades al foment de l'activitat econòmica, al barri de Vista 
Alegre de Castelldefels.

Tercer.- Publicar al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i a la Base de dades nacional de 
subvencions, l'anunci de les bases, de conformitat amb allò que estableixen els articles 9.3, 17.3.b i 20.8 de la Llei 
General de subvencions, Llei 38/2003 de 17 de novembre."

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE 
L'ACTIVITAT ECONÒMICA, AL BARRI DE VISTA ALEGRE DE CASTELLDEFELS.

Article 1. Objecte.
Article 2. Procediment.
Article 3. Beneficiaris. Requisits.
Article 4. Sol·licituds.
Article 5. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
Article 6. Criteris de valoració de les sol·licituds.
Article 7. Import de les subvencions.
Article 8. Termini de resolució, notificació i acceptació de les subvencions.
Article 9. Justificació i pagament de les subvencions.
Article 10. Seguiment de les actuacions i dels projectes de les subvencions.
Article 11. Difusió de les actuacions subvencionades.
Article 12. Mesures de control.
Article 13. Règim jurídic.

Aquestes  bases  s'inclouen dins  el  marc  de  "millora  de  barris,  àrees  urbanes  i  viles  que requereixen  una atenció 
especial" aprovat a la llei 2/2004, de 4 de juny a través de la qual la Generalitat facilita a l'ajuntament de Castelldefels  
instruments necessaris per tal de portar a terme intervencions de caire social i urbanístic en el Barri de Vista Alegre.

La finalitat d'aquestes bases és fomentar la implantació de noves activitats econòmiques, reforçar i modernitzar las ja  
existents i dinamitzar comercialment el barri.

Article 1.

Objecte.

L'objecte  de  les  presents  Bases  és  regular  i  fixar  els  criteris  i  el  procediment  de  concessió  de  les  subvencions 
destinades al foment de l'activitat econòmica i les obres de millora dels locals on es desenvolupa l'activitat situats dins  
de l'àmbit d'actuació previst pel Projecte d'Intervenció Integral en el Barri de Vista Alegre, atès l'interès social per la 
millora socio-econòmica del barri i, d'acord amb el plànol que s'adjunta (Annex 1), en les línies següents:
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a) Noves activitats econòmiques o noves domiciliacions d'entitats jurídiques:

En el cas que, per a l'establiment d'una nova activitat empresarial, professional, artística o social que es realitza a canvi  
d'una contraprestació econòmica sigui necessària l'obertura i/o condicionament d'un local comercial.

b) Ampliacions, adequacions i millores:

En el cas que, per a l'ampliació, adequació i millora del desenvolupament d'una activitat econòmica o social ja existent 
sigui necessari efectuar adequacions al local.

c) Trasllat d'activitats o de domicilis socials:

En el cas que, per adaptar‐se a les necessitats del mercat, una activitat canviï de domicili.

d) Canvi de titularitat de l'activitat (traspàs):

En el cas que es produeixi un canvi de titularitat en l'activitat econòmica o domicili social.

e) Locals buits sense activitat.

En el cas de propietaris de locals buits susceptibles de tenir alguna activitat econòmica.

La quantia de la subvenció destinada a aquestes subvencions s'establirà a la consignació pressupostària aprovada per 
a cada període a l'efecte.

Les activitats subvencionades s'hauran hagut d'iniciar dins el període establert a les convocatòries corresponents.

Article 2.

Procediment.

El  procediment  fixat  per  a  la  concessió  de  les  subvencions  previstes  en  aquestes  bases  serà  el  procediment  de 
concessió en règim de concurrència competitiva, tenint en compte l'ordre d'entrada i fins a esgotar el pressupost anual 
assignat.

Article 3.

Beneficiaris.

Sempre que acompleixin tots els requisits que estableixen tant la Llei General de Subvencions com la resta de legislació 
vigent per a obtenir la condició de beneficiaris, i que no hagin estat beneficiaris per al mateix concepte per part de 
l'administració en els últims 10 anys, poden ser beneficiaris d'aquestes bases de les subvencions objecte:

1. Persones físiques o jurídiques i les entitats a que fa referència l'art.35.4 de la Llei General Tributària, titulars de les 
activitats i/o instal·lacions que fonamentin la intervenció de l'Administració municipal atenent a l'article 3 de la Ordenança 
fiscal 7 de Castelldefels excloent els casos següents:

- Les administracions públiques o els seus ens dependents.

- Els bancs i caixes d'estalvi.

- Basars comercials.

- Locutoris.

2. Persones físiques o jurídiques, propietàries de locals buits susceptibles de tenir alguna activitat econòmica, o bé 
propietaris de locals amb activitat econòmica (excepte els bancs i caixes d'estalvi), o bé persones jurídiques constituïdes 
amb la finalitat d'arrendar locals comercials, sempre i quan la majoria dels integrants siguin propietaris del local objecte 
de la subvenció.
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Article 4.

Sol·licituds.

4.1. Les sol·licituds es podran presentar d'acord a l'art 16 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Castelldefels (pl. de 
l'Església,  1),  i  tot  d'acord  amb  el  que  preveu  l'article  23  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

4.2. El termini de presentació de les sol·licituds s'establirà a les convocatòries corresponents.

4.3. Les sol·licituds corresponents a:

a) Noves activitats econòmiques o nous domicilis socials.

b) Ampliacions, adequacions i millores.

c) Trasllats d'activitats o domicili social.

d) Canvi de titularitat de l'activitat o del domicili social hauran de presentar la documentació següent:

- Imprès de sol·licitud, adreçat a l'alcaldessa de Castelldefels, d'acord amb el model‐tipus.

- Fotocòpia del NIF / CIF de la persona física o jurídica beneficiària de la subvenció.

- Declaració fiscal d'inici d'activitat (model 036 / 037 Hisenda) on consti la data d'inici d'activitat.

- Full de transferència bancària (segons model).

- Últim rebut d'autònoms o règim corresponent excepte els casos d'entitats sense afany de lucre. (Excepte en el cas de 
propietaris de locals amb activitat econòmica a nom de l'anrrendatari).

- Descripció del projecte realitzat i de les característiques de l'establiment (si es tracta d'obres de reforma, el projecte  
tècnic, o en el cas d'obres menors, una descripció detallada de les actuacions portades a terme, així com les fotografies 
de l'interior i l'exterior de l'establiment i el que demanin els serveis tècnics municipals).

- Factures i altres documents acreditatius de la inversió realitzada.

- En el cas de que el local objecte de la subvenció sigui de lloguer, i el cost de les obres les assumeixi l'arrendatari:

- NIF del propietari del local.

- Vist-i-plau del propietari del local respecte a les actuacions a realitzar al seu local.

-Fotocòpia  del  contracte  de  lloguer.  (excepte  en  els  casos  que  el  propietari  del  local  sigui  el  titular  de  l'activitat 
econòmica).

En el cas de:

e) Locals buits sense activitat hauran de presentar la documentació següent:

- Imprès de sol·licitud, adreçat a l'alcaldessa de Castelldefels, d'acord amb el model tipus.

- Fotocòpia del NIF / CIF del propietari/a.

- Full de transferència bancària (segons model).

- Factures acreditatives de la inversió a realitzada.
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4.3.1. L'imprès de sol·licitud, registrat a la OAC inclourà les dades següents:

4.3.1.1. Identificació del sol·licitant.

4.3.1.2. Declaració de les subvencions sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat a qualsevol altre organisme o 
institució, i compromís de comunicar a l'Ajuntament les que s'obtinguin en el futur.

4.3.1.3. Import total, de les despeses per la totalitat de les actuacions a subvencionar, "despeses subvencionables i 
justificables", d'aquestes bases.

4.3.1.4. Compromís de difondre que la activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Castelldefels.

4.3.1.5.  Compromís  de  complir  totes  les  condicions  que  es  recullen  a  les  presents  bases,  a  la  Llei  General  de 
Subvencions i a l'Ordenança General de Subvencions d'aquest Ajuntament i ens dependents.

4.3.1.6. Compromís de conservar els documents justificatius de l'aplicació de la subvenció, en cas de rebre'n.

4.3.1.7. Compromís de sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar l'Ajuntament de Castelldefels 
d'acord amb el que estableixen els articles 18, 19 i 20 de l'Ordenança General de Subvencions d'aquest Ajuntament.

4.3.1.8. Declaració d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o d'altres provinents  
d'ingressos de dret públic amb aquest Ajuntament, incloent els reintegraments de subvencions anteriors. Es considerarà 
que el sol·licitant està al corrent d'obligacions quan no tingui deutes en període executiu, salvat que aquests deutes es 
trobin ajornats o fraccionats o quan la seva execució es trobi  suspesa. La presentació de la sol·licitud comportarà 
l'autorització  a  l'Ajuntament  de  Castelldefels  perquè  aquest  pugui  consultar  directament  a  altres  administracions 
públiques si el possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries o altres provinents d'ingressos 
de dret públic.

4.3. Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà 
donar als sol·licitants un termini de 10 dies per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació.

4.4. Quan l'import de la subvenció de la resolució d'atorgament sigui inferior al que figura en la sol·licitud presentada, el  
beneficiari podrà en el termini de 20 dies reformular la seva sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions a la 
subvenció concedida.

Article 5.

Òrgans competents per a la instrucció i la resolució del procediment.

5.1. L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament previst en aquestes bases de subvencions, 
serà la Junta de Govern Local.

5.2.  L'òrgan  responsable  de  la  instrucció  de  la  convocatòria  o  convocatòries  derivades  d'aquestes  bases,  serà 
l'Alcaldessa.

5.3. L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà la Junta de Govern 
Local.

5.4. Per a la valoració dels projectes o programes subvencionables es designarà una comissió qualificadora.

5.5. Les Funcions de secretaria de la Comissió qualificadora seran exercides per la persona assignada a l'Oficina del 
Pla de Barris que realitza les tasques d'administració.

Article 6.

Requisits per a l'atorgament.

6.1. La proposta de resolució del procediment es basarà en el compliment dels requisits establerts en aquestes bases 
per  part  dels  beneficiaris,  que  siguin  objecte  de  subvenció,  no  seran  subvencionables  els  conceptes  quan  siguin 
diferents als definits a l'art 1 d'aquestes bases. C
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Article 7.

Quantia de les subvenció.

7.1 La quantia total màxima destinada a aquestes subvencions s'establirà a cada convocatòria atenent a la consignació 
pressupostària aprovada per a cada període a l'efecte i es determinaran els percentatges de subvencions atenent a les 
línies que es defineixen a l'article 1 d'aquestes bases.

El finançament de les quals s'imputarà a l'aplicació pressupostària prevista a l'efecte del pressupost municipal vigent.

7.2 Els ajuts previstos en aquestes Bases són compatibles amb altres subvencions per part d'altres administracions o 
entitats de la mateixa administració, i sempre que els ajuts totals no superin el 100% dels costos de les actuacions  
subvencionables.

Article 8.

Termini de resolució, notificació i acceptació de les subvencions.

8.1. Les subvencions s'atorgaran al llarg de l'any corresponent mitjançant resolució de la Junta de Govern Local a 
proposta de les comissions qualificadores que es realitzin. La manca de resolució dins d'aquest termini tindrà efectes 
desestimatoris.

8.2. Contra l'esmentada resolució d'atorgament es podran acollir al sistema de recursos previst en el règim de delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Castelldefels, sens perjudici d'utilitzar qualsevol 
altre recurs que es cregui convenient.

8.3. S'entendrà acceptada la concessió de l'ajut per part dels ens beneficiaris si en el termini de 20 dies, comptat a partir  
de la data de la notificació, no han manifestat expressament la renúncia, sense perjudici que, en el cas de convenis 
específics, sigui necessari procedir a la seva signatura per a la plena efectivitat de la subvenció.

8.4.  En cas que alguna d'elles renunciés expressament,  es podrà acordar una adjudicació subsidiària respecte als 
projectes presentats tenint en compte l'ordre d'entrada i fins a esgotar el pressupost anual assignat.

8.5. Amb l'acceptació tàcita els beneficiaris accepten portar a terme les obres en els termes plantejats a l'expedient; 
execució que, en tot cas, serà sempre intransferible.

8.6. La resolució serà notificada a tots els sol·licitants de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de la data d'aprovació de la resolució.

Article 9.

9.1.Justificació.

Les subvencions es justificaran de conformitat amb el que disposa l'article 18 de l'Ordenança General de Subvencions 
municipals. En tot cas caldrà tenir en compte les regles següents:

9.1.1. S'haurà de justificar la realització de les actuacions referides a l'article 1 d'aquestes bases i el seu cost.

9.1.2. Totes les factures i altres justificants de les despeses efectuats pel beneficiari hauran d'haver estat emesos entre 
els terminis previstos a cada convocatòria.

9.1.3. El termini de justificació de la subvenció serà de 3 mesos des de la finalització de l'activitat subvencionada.

9.1.4. Justificació de les actuacions objecte de les subvencions La justificació de les actuacions subvencionades es 
realitzarà mitjançant la presentació a l'OAC de la documentació següent:

- Imprès de justificació de despeses.

- Còpia de les factures imputades a la subvenció i l'acreditació del seu pagament.
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- Caldrà aportar una fotografia de l'aspecte anterior i posterior. (excepte en els casos que l'atorgament de la subvenció 
sigui posterior a la realització de les obres).

9.1.5. En cas de no realitzar l'activitat o l'obra, l'entitat haurà de fer la renúncia total o parcial abans que finalitzi el termini  
per a la justificació.

9.2.No seran despeses justificables de la subvenció:

9.2.1. Les despeses ocasionades afectades per l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que preveu que en 
cap cas  podrà concertar-se pel  beneficiari  (entitat  que rep  la  subvenció)  l'execució  total  o  parcial  de les activitats 
subvencionades, per les quals es generin factures, amb persones o entitats "vinculades" amb el beneficiari, excepte que 
es demanin 3 pressupostos i resulti el més econòmic.

(Segons  el  Real  Decret  887/2006,  de 21 de  juliol,  article  68,  es considera  que existeix  "vinculació"  amb aquelles 
persones físiques o jurídiques o agrupacions en les que concorri alguna de les següents circumstàncies:

-  Persones  físiques  unides  per  relació  conjugal  o  persones  lligades  con  anàloga  relació  d'afectivitat,  parentiu  de 
consanguinitat fins el quart grau d'afinitat fins el segon, amb el representant legal de l'entitat beneficiaria.

- Les persones físiques i jurídiques que tinguin una relació laboral retribuïda mediant pagament periòdics amb l'entitat 
beneficiaria.

- Ser membres associats o partícip de l'entitat beneficiaria.).

9.2.2. Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals, 
les despeses de procediments  judicials  ni  els  impostos  indirectes (per  exemple l'IVA)  quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

9.3. Pagament.

El pagament de l'import de les subvencions es realitzarà un cop acabada la validació fefaent de la justificació de les  
despeses subvencionades, en els terminis previstos per aquest tipus de despesa al pla de disposició de fons vigent.

En tot cas, l'import total a satisfer no podrà superar la quantitat que consti a l'acord d'atorgament de la subvenció, aplicat 
al cost real justificat per l'entitat beneficiària.

Article 10.

Seguiment de les actuacions i dels projectes de les subvencions.

10.1. Es farà un seguiment del desenvolupament de l'activitat per part de l'ajuntament de Castelldefels.

10.2.  En el  marc d'aquest  seguiment,  l'entitat  a  qui  li  hagi  estat  concedida una subvenció podrà ser  requerida en 
qualsevol moment per l'ajuntament de Castelldefels per tal d'acreditar l'execució del projecte subvencionat en els termes 
establerts i segons la legalitat vigent. Les obres subvencionades, podran ser utilitzades per l'Ajuntament a efectes de 
difusió de l'actuació.

10.3. En cas d'efectuar-se el susdit requeriment, l'incompliment injustificat de l'obligació esmentada de presentació serà 
causa automàtica de revocació de la concessió de la subvenció.

10.4. Els beneficiari tindran l'obligació de comunicar a l'ajuntament de Castelldefels l'obtenció d'ajuts o subvencions per 
a  la mateixa finalitat  procedents d'altres ens públics,  la  qual  cosa podrà comportar,  si  escau,  la  modificació  de la 
resolució de concessió.

Article 11.

Difusió de les actuacions subvencionades.

S'ha de difondre inexcusablement que les obres han estat subvencionades per Projecte Integral  del  Barri  de Vista 
Alegre, l'Ajuntament de Castelldefels i la Generalitat de Catalunya. C
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Durant un any, caldrà col·locar en lloc visible un distintiu fent referència a aquesta subvenció.

Caldrà aportar fotografia d'aquesta difusió en el moment de la justificació econòmica de l'actuació subvencionada.

Article 12.

Mesures de control.

L'Ajuntament de Castelldefels podrà en qualsevol moment exercir les competències que en matèria de control financer 
preveu l'article 27 de l'Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple municipal i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 163, del dia 10/07/2006.

Article 13.

Règim jurídic.

En tot  allò  que no estigui  previst  en  les presents  bases seran  d'aplicació  l'Ordenança general  de subvencions  de 
l'ajuntament de Castelldefels i els organismes autònoms que en depenen i la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Continua en la pàgina següent
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ANNEX 1.

Castelldefels, 14 de març de 2017
L'alcaldessa, Candela López Tagliafico
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