
F_TABLON_PUBLICACION

F_TABLON_RETIRADA

| C. de Les Moreres, 48 (Centre de Promoció Econòmica), 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 478 68 78. Fax 93 478 51 47. www.elprat.cat. NIF P0816800G

1/6

Àrea / Unitat

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació
Activitat Econòmica
ANA  

Codi de verificació

²0Q4R3X535F2Y6M1Z0L9Rw»
²0Q4R3X535F2Y6M1Z0L9Rw»

0Q4R3X535F2Y6M1Z0L9R

Document

COM13I048
Expedient

1281/2019
Data

29-01-2019

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, en sessió del dia 28 de 
gener de 2019, ha aprovat les bases reguladores específiques de subvencions als 
establiments de l’Avinguda Verge de Montserrat afectats per les obres d’urbanització per 
a l’any 2019, amb el text següent:

“El govern municipal ha impulsat mesures amb l’objectiu de minimitzar els efectes de les 
obres de llarga durada sobre les zones comercials del seu entorn i contribuir a la 
dinamització comercial d’aquestes zones afectades. La Junta de Govern Local celebrada 
el dia 24 de juliol de 2017 va aprovar mesures de caire fiscal com son l’exempció de la 
taxa de guals i residus i la bonificació de l’IAE als afectats per les obres de l’Avinguda 
Verge de Montserrat.

Vista l’Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions d’aquest 
Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal de data 5 de juny de 2013, i la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat per 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

Vist el projecte de les bases específiques reguladores de subvencions als establiments de 
l’Avinguda de la Verge de Montserrat afectats per les obres d’urbanització, any 2019.

Atès el Decret d'organització DEC/3817/2015, de 25 de juny, publicat en el BOP del 09 
de juliol de 2015, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta 
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions als establiments de 
l’Avinguda Verge de Montserrat afectats per les obres d’urbanització, any 2019.

Segon.- Publicar aquest acord i el contingut de les bases al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i a la web municipal, als efectes corresponents.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS ALS ESTABLIMENTS DE 
L’AVINGUDA DE LA VERGE DE MONTSERRAT AFECTATS PER LES OBRES 

D’URBANITZACIÓ, ANY 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, per atenuar els efectes de les obres 
d’urbanització de l’Avinguda Verge de Montserrat en l’activitat econòmica dels 
establiments comercials i de serveis especialment afectats durant el primer semestre de 
l’any 2019, període estimat per a la finalització de les obres.
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Aquesta subvenció és compatible amb els beneficis que estableixen les ordenances fiscals 
quan es realitzin obres a la via pública que tinguin una durada superior als tres mesos 
pels impostos sobre activitats econòmiques i per  la taxa per la recollida i gestió de 
residus comercials i els que siguin aplicables a les taxes que tinguin per objecte la 

utilització del domini públic quan aquesta utilització no es pugui arribar a realitzar.

2. Requisits de les persones beneficiàries

- Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen 
aquestes bases les persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat 
comercial, professional o de serveis amb un establiment obert al públic que, ubicat 
al tram de l’Avinguda de Montserrat comprés entre la Carretera de la Marina i el 
Carrer Jaume Casanovas, es considerin especialment afectats per les obres 
d’urbanització en l’exercici de la seva activitat econòmica. 

- No es consideren especialment afectats per l’obra pública en l’exercici de la seva 
activitat econòmica les entitats financeres i els establiments comercials, 
professionals o de serveis que formin part d’una cadena la facturació de la qual 
sigui superior al milió d’euros. Tampoc els locals indirectament afectes a una 
activitat principal ni aquells que no es trobin oberts al públic.

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. 
Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit.

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. 

En cas que el crèdit disponible no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds 
presentades, s’atorgaran els ajuts atenent al criteri temporal d’ordre de presentació de 
les sol·licituds i fins a l'esgotament de la partida pressupostaria assignada. 
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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 empresarial comercial o de serveis per a la qual 
s’ha obtingut la llicència municipal corresponent i les dades bancàries (número de 
compte i nom de la persona titular del compte) en la qual s’ha d’efectuar, en el 
seu cas, el pagament de la subvenció.    

- 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 és 
desenvolupa l’activitat.

- Còpia de la declaració censal d’alta o modificació de l’activitat empresarial 
presentada en l’Agència Tributària pel titular de l’activitat (models 036 o 037) 

- 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.

Si aquesta documentació, en les mateixes circumstàncies i sense que hagin operat canvis 
en el contingut, ja s’ha presentat en alguna de les convocatòries anteriors no serà 
necessari que es torni a aportar. En tot cas, els sol.licitants especificaran la relació de 
documentació aportada quan presentin la sol.licitud de subvenció de la nova 
convocatòria, als efectes de deixar constància d’aquesta circumstància a l’expedient.

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 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.

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.
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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.

7. Criteris objectius per a l’atorgament de la subvenció

La determinació de l’import assignat a la subvenció es realitzarà conforme a les següents 
regles:

Primera.- Els establiments es classificaren en un dels tres grups següents:

1.- Comerç, restauració, serveis i serveis de salut.- En general compren aquelles 
activitats classificades a les agrupacions 64 i  65 de la Secció 1ª de les tarifes de l’impost 
sobre activitats econòmiques, comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabacs 
realitzats en establiments permanents i comerç al detall de productes industrials no 
alimentaris realitzats en establiments permanents, respectivament. Així mateix, els bars i 
restaurants, els comerç al detall de tot tipus d’articles, fusteries, arts gràfiques i 
reproducció de texts, estancs, venda de loteria, agències de viatges, perruqueries, salons 
de bellesa, tintoreries, arranjament de roba, tendes de venda de productes òptics, 
serveis fotogràfics i tallers de reparació de vehicles, així com els serveis educatius i 
cinemes. També s’inclouen els serveis relacionats amb la salut, com ara clíniques 
d’estomatologia i odontologia, serveis de medicina general, infermeria, podologia, 
dietistes, massatgistes i òptica, ja siguin prestats per persones físiques o jurídiques.

2.- Explotació d’aparcaments.- Les activitats empresarials classificades als epígrafs 751.1 
i 751.2 de la Secció 1ª de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques. 

3.-  Activitats professionals, de serveis i no especificats.- En general compren les 
activitats professionals classificades a la Secció 2ª de les tarifes de l’impost sobre 
activitats econòmiques, com són l’exercici de l’advocacia o l’arquitectura i les activitats 
professionals o de serveis classificades a la Secció 1ª, com són l’assessoria immobiliària,  
agències d’assegurances, serveis financers i comptables, gestories i serveis jurídics.
També s’inclouen en aquest grup aquelles activitats que no s’especifiquen a un dels dos 
anteriors. 

Segona.- L’import de la subvenció serà el resultat d’aplicar una quantitat fixa qualsevol 
que sigui la superfície destinada a l’exercici de l’activitat, en funció de les triple 
classificació que es realitza a la Regla Primera. A més, únicament pels establiments del 
primer grup (comerç,  restauració i serveis de salut) s’afegirà una quantitat addicional a 
raó de 4 € per cada metre quadrat que superi els 35 m2.

Aquesta superfície és dedueix de la que s’utilitza per calcular l’import de la taxa 
municipal de residus. 

El mòduls són els següents:

Grup Import fix  Import variable: 

Primer: Comerç, 
restauració, serveis i 
serveis  de salut  

650 € 4 Euros per  cada m2 que passi dels 35 m2.

Segon:Explotació 
aparcaments

300 € -

Tercer: Activitats 
professionals,  de serveis i
no especificats 

300 € -
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8. Import de la subvenció

L’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions definides en aquestes bases 
és de 120.000,00€, per a l’exercici 2019, a càrrec de la partida pressupostària (51) 433 
48901 Subvencions a comerciants Av. Verge de Montserrat, obres i centre de cost 502 
206 dels pressupostos de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

La quantia màxima que es proposarà com a subvenció serà de 1.750 euros, per 
establiment sol·licitant

9. Forma de pagament de la subvenció

L’import de la subvenció s’abonarà un cop aprovat l’atorgament definitiu, mitjançant 
transferència al compte bancari de la persona beneficiaria.

El pagament de la subvenció estarà condicionat a que el beneficiari es trobi al corrent de 
les seves obligacions tributaries 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 en el moment de la presentació 
de la sol·licitud la documentació que es detalla a l’article 4 d’aquestes bases.

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 
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 
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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
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