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ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia número 6249/2018 de data 9 d’octubre de 2018 s’han aprovat les
bases reguladores específiques de subvencions als establiments comercials del Prat de
Llobregat adreçades a l’execució d’obres de millora de l’accessibilitat, exercicis 2018 i
2019.
El termini de presentació de les sol.licituds serà el que es determini en cada
convocatòria.
Les bases específiques d’aquesta convocatòria es transcriuen a l’annex d’aquest anunci i
poden ser consultades a l’apartat de la seu electrònica de la web corporativa
(www.elprat.cat).
“BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS ALS ESTABLIMENTS
COMERCIALS DEL PRAT DE LLOBREGAT ADREÇADES A L’EXECUCIÓ D’OBRES DE
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT PER ALS EXERCICIS, 2018 I 2019
1. Objecte i finalitat
L’objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels
límits establerts en els pressupostos municipals, a les actuacions destinades a fomentar
obres de millora i adequació de l’accés des de la via publica als establiments comercials
i/o de restauració o serveis ubicats en el municipi del Prat de Llobregat, amb l’objectiu
que compleixin la normativa vigent, per als anys 2018 i 2019.
El concepte d'accessibilitat esta estretament lligat a la qualitat de vida de les persones.
Les barreres arquitectòniques impedeixen els desplaçaments lliures i còmodes per a
moltes persones en diferents situacions, com ara períodes de gestació, lesions temporals,
vellesa, us de cadira de rodes, cotxets d'infants o carretons d'anar a comprar.
Per tant, la finalitat d'aquests ajuts és garantir el dret de tothom d'accedir a totes les
activitats, eliminant les barreres arquitectòniques que hi dificulten l'accés, i a la vegada
promocionar i facilitar al petit i mitja comerç la millora dels seus establiments per tal que
qualsevol persona pugui accedir-hi i ser-ne client potencial.
2. Requisits de les persones beneficiàries
Podran presentar sol・licitud d'ajut totes les persones físiques o jurídiques que siguin
titulars d'una activitat comercial, de restauració o serveis o be que siguin propietàries de
l'establiment on es realitza aquesta activitat. L’establiment ha d’estar ubicat al municipi
del Prat de Llobregat.
Les actuacions objecte de la subvenció hauran d’haver-se realitzat durant l’any 2018 o
realitzar-les durant l’any 2019.
Els sol·licitants hauran d'acreditar les següents condicions:
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En el moment de la sol・licitud, l'establiment objecte de millora haurà de
trobar-se actiu, és a dir, desenvolupant una activitat comercial en
establiments comercials i/o de restauració o serveis, que estigui al corrent de
les seves obligacions i no tingui incoat expedient sancionador o d’esmena de
deficiències.
En cas d'arrendament o cessió del local, s'haurà d'obtenir l'autorització per
part del/la propietari/a per tal de realitzar les obres.
Podran sol・licitar ajuts aquells establiments comercials i/o de restauració o
serveis, amb una superfície del local no superior als 125m2, i que estiguin
inclosos en els usos comercials, de restauració o serveis.
El projecte i l’obra executada han de tenir per objecte millorar les condicions
d’accessibilitat, complint la normativa tècnica vigent en matèria d’accessibilitat
i la resta de legislació en vigor.

Requisits exigibles:






Complir i acceptar tots els requisits exigits en aquestes bases de sol・licitud de
subvencions.
Acceptar i complir la normativa vigent reguladora de les subvencions que
atorga l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
No incórrer en cap de les circumstancies que recull l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
No superar, pel que fa a la quantia sol・licitada, conjuntament amb altres
fonts de finançament especifiques, el cost total del projecte.
Estar al corrent de les seves obligacions tributaries i de la Seguretat Social i
amb l’ajuntament.

3. Règim jurídic
Aquestes bases tenen naturalesa de bases complementàries a l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, publicada a la seu
electrònica.
També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre de
transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en
matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions
públiques.
Els dubtes que es puguin plantejar en l’aplicació d’aquestes bases podran ser clarificades
per la comissió avaluadora definida en l’article 17.2 de l’Ordenança general reguladora de
la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament.
4. Forma i termini en què s’han de presentar les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà el que es determini en la convocatòria.
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Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida s'hauran de presentar a
través de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), Plaça de la Vila,1. En
qualsevol cas es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit.
El criteri per determinar l'ordre d’accés, quan sigui necessari, a la subvenció serà per
ordre de presentació de les sol·licituds i fins a l'esgotament de la partida pressupostaria
assignada.
Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:
-

-

-

Model de sol·licitud normalitzat en el qual hi haurà de constar el nom de la
persona peticionària, número del DNI, NIF o CIF, adreça, telèfon i correu
electrònic; descripció de l’activitat comercial.
Documentació acreditativa de la persona sol·licitant: DNI, NIF o CIF.
Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i
conformat per l’entitat bancària.
Còpia del títol de propietat o del contracte de lloguer del local en que es
desenvolupa l’activitat.
Autorització de les persones propietàries al / la llogater/a per fer les obres de
rehabilitació, si s’escau.
Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les
obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, de les
obligacions tributàries amb l'Estat i amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
Certificat del títol de l’activitat (llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable).
Documentació tècnica de l’obra amb memòria, plànols,pressupost estimatiu i
fotografia actual de l’element a millorar.
Títol d’autorització de les obres.

Es podrà demanar com a màxim una sol·licitud d’ajut per cada local o establiment.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà la persona
sol·licitant perquè l’esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que de no
fer-ho se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud prèvia resolució dictada a l’efecte.
5. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions a què es refereixen aquestes bases serà
el de concurrència no competitiva. Es realitzarà convocatòria pública a la qual podran
presentar-se les persones que compleixin els requisits que s’exigeixin, en la forma i en el
lloc que s’hi determinaran. La convocatòria es publicarà a la seu electrònica de
l’Ajuntament i al Butlletí oficial de la província de Barcelona. Aquesta darrera publicitat
s’efectuarà a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.
El procediment de concessió de les subvencions serà l’establert en els articles 15 i
següents de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest
Ajuntament i concretat en l’acord de convocatòria.
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6. Òrgan competent per a la instrucció i per a la resolució del procediment
Les sol·licituds de subvenció seran objecte d’estudi i d’informe per part d’una comissió
avaluadora constituïda per les persones que es designaran en la convocatòria.
Aquesta comissió presentarà a l’òrgan instructor una proposta d’atorgament, prèvia
verificació que les sol·licituds compleixen els requisits establerts en aquestes bases i en
la convocatòria, i ponderats els criteris establerts per a l’atorgament de la subvenció.
La comissió avaluadora serà la mateixa per a l’exercici 2018 i 2019.
Les resolucions de concessió es notificaran als interessats i seran objecte de publicació a
la seu electrònica de l’Ajuntament i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

7. Criteris objectius per a l’atorgament de la subvenció
Per a l’avaluació del projecte es comprovarà que l’execució de millora d'accessibilitat
s’adeqüi al projecte i a la normativa vigent, i que el pressupost aportat demostri el preu
d’execució.
L'Ajuntament pot finalitzar el termini de convocatòria de l'ajut si s'esgota la dotació
pressupostaria pertinent.
Per tant, es tramitarà atenent a la mera concurrència de les sol・licituds, sense que sigui
necessari establir la comparació entre sol・licituds ni la preferència entre elles.

8. Import de la subvenció
Els imports màxims destinats a l’atorgament de les subvencions definides en aquestes
bases són els següents:


30.000 euros, per a l’exercici 2018, a càrrec de la partida pressupostària (51) 430
48901 Transferències corrents comerç foment accessibilitat i centre de cost 502
204.



30.000 euros, per a l’exercici 2019, condicionat a que hi hagi crèdit adequat i
suficient al pressupost municipal de l’exercici 2019. En cas que l’expedient es
trameti abans de l’aprovació definitiva del pressupost de l’any 2019 tots els actes
que es realitzin estaran condicionats a la dotació del crèdit esmentat, que haurà
d’estar disponible en el moment que l’òrgan competent n’acordi la concessió.

Es consideren despeses subvencionables les que responen de manera indubtable a la
naturalesa del projecte subvencionat i s'efectuen en el termini establert.
Es subvencionaran les obres de millora de l’accés a l’entrada de l’establiment i de millora
de l’accessibilitat interior del local.
D’acord a l’Ordenança fiscal núm. 5 i 13 / 2018, estan exempts de tributació les
construccions, instal·lacions i obres que tinguin per objecte l’eliminació de barreres
arquitectòniques i adaptació d’espais per persones amb mobilitat reduïda.
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La quantia exacta que es proposarà com a subvenció es determinarà a través del
sumatori dels pressupostos degudament presentats en el moment de la sol·licitud (exclòs
l’IVA).
L’import final de la subvenció serà del 50% de les despeses justificades amb un màxim
de 5.000 euros, per establiment sol·licitant i per a cadascun dels exercicis.
9. Forma de pagament de la subvenció
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà en 2 pagaments:
 El primer pagament serà del 60% de l’import total de la subvenció atorgada en un
termini màxim d’un mes a comptar des de la resolució.
 El segon pagament, equivalent a la resta una vegada s’hagi justificat la subvenció,
tràmit que en qualsevol cas haurà d’efectuar-se abans de 31 de maig de 2019 per
a les subvencions atorgades a càrrec del pressupost de 2018, amb la presentació
al Registre General de l’Ajuntament la documentació que tot seguit es detalla:
factures originals amb el seu comprovant de pagament, rebuts, transferències o
altra documentació acreditativa de les despeses efectivament realitzades i
fotografia de l’estat final de les obres.
L’import de la subvenció s’abonarà, mitjançant transferència al compte bancari de la
persona beneficiària.
En el cas de socis integrats en una societat mercantil, civil o cooperativa l’import de la
subvenció s’abonarà en el compte bancari de la societat.
El pagament de la subvenció estarà condicionat a que el beneficiari es trobi al corrent de
les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i la Seguretat Social.
10.Termini i forma de justificació
Per percebre les subvencions atorgades, caldrà justificar l'aplicació a la finalitat per a la
qual fou concedida, mitjançant la presentació, dins el termini, un cop acabada l’activitat
subvencionada, d’una memòria justificativa de les actuacions destinades a la millora de
l’accessibilitat.
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà a la persona
interessada un termini de quinze dies per a la seva esmena. L’incompliment en termini
de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient comportarà el
reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.
11.Obligacions dels beneficiaris
Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions establertes en la Llei
38/2003, general de subvencions, així com en l’Ordenança general reguladora de la
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concessió de subvencions d’aquest Ajuntament. En tot cas, hauran de complir les
obligacions següents:
- Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva
aplicació. En aquest sentit, s’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel
transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de concessió de la subvenció sense
que la persona o entitat beneficiària hagi manifestat expressament la seva
disconformitat.
- Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la
subvenció.
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents
d’aquest Ajuntament, aportant tota la informació que els sigui requerida.
- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
social. D’acord amb allò establert a l’article 23.3 de la Llei general de subvencions, la
presentació de la sol·licitud de subvenció per part de la persona o entitat sol·licitant
comportarà l’autorització a l’Ajuntament per recavar els certificats de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
-Complir les obligacions previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la
publicitat activa.
12.Compatibilitat amb altres subvencions
Les subvencions a què es refereixen aquestes bases seran compatibles amb qualsevol
altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import
d’aquestes subvencions conjuntament amb el dels ingressos que s’obtinguin i el dels
recursos propis que es destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total del projecte
que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part
proporcional. “
El què es fa públic per a coneixement general i en compliment d'allò establert a l'article
15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_TALCALDE
Signat electrònicament
per:
La tinenta d'alcalde de
l'Àrea de Promoció
Econòmica, Comerç i
Ocupació
Marta Mayordomo
Descalzo
11/10/2018 09:34
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