El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 24 de juliol de
2018, va aprovar inicialment “les Bases reguladores per a la concessió de subvencions de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona a projectes d’ecologistica local”.
Les esmentades Bases s’han sotmès a informació pública per al període de trenta dies hàbils, durant
els quals no s’han presentat al·legacions, per la qual cosa l’aprovació ha esdevingut definitiva.
Contra aquest acord d’aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA A PROJECTES D’ECOLOGÍSTICA LOCAL
PREÀMBUL
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, AMB) té competències per promoure una mobilitat
sostenible d’acord amb l’article 14.B f) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de creació de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona. A tal efecte, el Pla d’Actuació Metropolità (PAM), aprovat pel mandat 2015-2019, desenvolupa
aquestes competències i proposa impulsar i consolidar un sistema de mobilitat sostenible, tant pel que fa a
la mobilitat urbana com a la distribució de mercaderies: amb la perspectiva d’un canvi incipient cap a un nou
sistema logístic impulsat pel comerç electrònic (objectiu 1.2, actuació 1.2.11). Igualment, a l’objectiu 1.4,
actuació 1.4.9, el PAM 2015-2019 planteja reforçar projectes singulars i innovadors de mobilitat neta definint
una política metropolitana d’aparcaments i de logística de distribució comercial urbana, a l’efecte de reduir
la contaminació atmosfèrica i acústica.
Altrament, cal manifestar que l’AMB ha elaborat el Compromís metropolità per la mobilitat neta (presentat
al Consell de Mobilitat el mes de juliol de 2016 i inserit dins el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana-PMMU,
actualment en elaboració) per tal de prioritzar totes les mesures que tinguin per objectiu millorar la qualitat
de l’aire. Entre aquestes mesures destaquen la creació de Zones de Baixes Emissions (en endavant, ZBEs),
mesura consistent en la delimitació de zones on progressivament s'anirà impedint el trànsit dels vehicles més
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ANUNCI DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

A tal efecte, cal definir l’ecologística local com un subsector de la logística que fa referència a totes
aquelles operacions de distribució urbana de mercaderies que són realitzades amb vehicles de baixes
emissions, en especial i pel que fa a aquestes Bases, bicicletes de càrrega (elèctriques o no), tricicles de
càrrega (elèctrics o no), motos elèctriques (de dues o tres rodes) amb cofre per a mercaderies o
furgonetes elèctriques. En l’entorn urbà, aquestes operacions corresponen a la última milla (lliurament
de la mercaderia al destinatari final) de les cadenes logístiques de missatgeria, paqueteria, alimentació,
restauració, etc.
2. Per tal de donar compliment al precitat Compromís metropolità per la mobilitat neta (presentat al Consell
de Mobilitat el mes de juliol de 2016 i inserit dins el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana-PMMU,
actualment en elaboració) i al Pla Estratègic de subvencions 2017-2019 de l’AMB, aquestes subvencions
hauran de fomentar projectes d’ecologística local d’interès públic o social que tinguin per finalitat:
-

Promoure una estratègia modal sostenible per a la distribució urbana de mercaderies.

-

Ajudar als operadors logístics a adaptar-se als condicionants de les zones que han estat o podrien ser
declarades Zones de Baixes Emissions (ZBEs) o Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAPs).

-

Difondre projectes exemplars d’ecologística als municipis metropolitans.

B

3. L’objecte de la subvenció és facilitar l’execució de projectes d’ecologística local realitzats per part
d’empresaris individuals (autònoms) o per empreses que es dediquen a la distribució urbana de
mercaderies, respectivament, per tal de reduir les emissions contaminats provocades per les operacions
logístiques a les zones urbanes metropolitanes.

Data 9-10-2018

1. L’objecte de les presents Bases és regular, en règim de concurrència pública, els criteris i el procediment
de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvenciones que atorgui l’AMB
destinades a finançar projectes d’ecologística local que tinguin el seu àmbit operatiu als municipis
metropolitans, d’acord amb els requisits que s’estableixin a la corresponent convocatòria i a les presents
Bases.
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PRIMERA.- OBJECTE I FINALITAT
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En conseqüència, mitjançant aquestes Bases es pretén iniciar un canvi modal a les operacions de distribució
urbana de mercaderies als municipis metropolitans per adaptar-les als condicionants ambientals de les
futures ZBEs i ZUAPs, contribuint a transformar els esquemes logístics actuals en nous esquemes sostenibles,
tant des del punt de vista mediambiental com econòmic.

https://bop.diba.cat

Així mateix, el Pla Estratègic de subvencions 2017-2019, que va ser aprovat definitivament pel Consell
Metropolità en sessió celebrada en data 30 de maig de 2017 (BOP de Barcelona de 19 de juny de 2017), inclou
entre els seus eixos estratègics el “transport públic i la mobilitat sostenible, com a política i sistema metabòlic
essencial de la metròpolis, tot insistint en els plans i estudis de mobilitat d’àmbit municipal, per millorar-ne
l’eficiència i l’eficàcia”.

A

contaminants, i Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (en endavant, ZUAPs), és a dir, àrees urbanes amb
equipaments singulars (escoles, hospitals, parcs...) que requereixen nivells de qualitat de l’aire alts.

SEGONA.- QUANTIA TOTAL MÀXIMA DE LES SUBVENCIONS
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QUARTA.- COMPATIBILITATS
Aquesta línia de subvencions és compatible amb qualsevol altra línia pública o privada de finançament que
tingui la mateixa finalitat, en particular, amb ajudes de qualsevol dels Ajuntaments metropolitans que
conformen l’àmbit geogràfic de l’AMB o amb les ajudes a la contractació laboral atorgades per la pròpia AMB.
En el cas d’ajudes o subvencions públiques a la compra de material mòbil d’emissions zero, la suma de totes
elles no pot superar el pressupost total de compra.
CINQUENA.- BENEFICIARIS, REQUISITS PER LA SOL.LICITUD I FORMA D’ACREDITAR-LOS
1. Podran ser beneficiaris de les subvencions que regulen aquestes Bases els empresaris individuals
(autònoms), degudament donats d’alta, o les empreses, actives i legalment constituïdes, en el moment
de presentar la sol·licitud, sempre que no estiguin afectats ni afectades per cap de les prohibicions
contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que compleixin
els següents requisits:
-

Que ostentin i acreditin la capacitat necessària per dur a terme activitats en el sector de la distribució
urbana de mercaderies.
Que els projectes d’ecologística local presentin totes i cadascuna de les següents característiques:



Que tinguin el seu àmbit operatiu als municipis metropolitans que es definiran a la corresponent
convocatòria.
Que facin referència a operacions de distribució urbana de mercaderies, és a dir, operacions
d’última milla enteses com aquelles que es desenvolupen en l’últim segment d’una xarxa
logística, quan es produeix la transferència de mercaderies al consumidor final o a l’empresa que
les ha adquirit, i que tinguin lloc: a zones de vianants, a zones urbanes susceptibles d’aplicar-hi
restriccions a la càrrega i descàrrega o a zones que han estat o podrien ser declarades Zones de
Baixes Emissions (ZBEs) o Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAPs).
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2. El pressupost de la compra del material mòbil d’emissions zero podrà incloure bicicletes de càrrega
(elèctriques o no), tricicles de càrrega (elèctrics o no), motos elèctriques (de dues o tres rodes) amb cofre
per a mercaderies o furgonetes elèctriques.

Data 9-10-2018

1. Els projectes d’ecologística local podran ser subvencionats fins a un màxim del 50% del pressupost de
compra del material mòbil d’emissions zero (IVA no inclòs) necessari, i fins a una quantia màxima per
projecte que serà fixada a la corresponent convocatòria.
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TERCERA.- PERCENTATGE MÀXIM SUBVENCIONABLE RESPECTE DEL COST TOTAL I DESPESES
SUBVENCIONABLES
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Per a la primera convocatòria prevista per a l’any 2019 es preveu una dotació pressupostària de SEIXANTA
MIL EUROS (60.000 €) amb càrrec a la partida T6010 44000 77002 PROM.V.ELECTRIC: SUBVENCIÓ
ECOLOGISTICA del pressupost 2019 de l’AMB o la que correspongui del pressupost 2019 de l’AMB.
L’aprovació de la despesa d’exercicis futurs resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d’aquestes Bases.
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La quantia total màxima de les subvencions concedides sota aquestes Bases no podrà superar els 180.000 €.



Còpia DNI o NIE de l’empresari individual (autònom) que signa la sol·licitud.



Còpia DNI o NIE del representant de l’empresa que signa la sol·licitud.



Documentació acreditativa de la representació en el cas que el sol·licitant actuï en nom d’una altra
persona física.



Documentació acreditativa de la representació legal de l’empresa en el cas que el sol·licitant actuï en
nom de l’empresa.



Escriptura de poders si el sol·licitant no és el representant legal de l’empresa.



Targeta d’identificació fiscal on consti el NIF definitiu de l’empresa.



Acreditació de la capacitat del sol·licitant per dur a terme activitats en el sector de la distribució
urbana de mercaderies, segons correspongui:
- En el cas d’empresaris individuals (autònoms) i empreses, certificat d’alta en el Cens d’Empresaris,
Professionals i Retenidors emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
- En el cas d’empresaris individuals (autònoms), comunicació d’alta en el règim especial de la
Seguretat Social de treballadors autònoms.
- En el cas d’empreses, còpia de l’escriptura de constitució de l’empresa (incloent els estatuts) i
inscripció registral, i posteriors modificacions.
- Alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
- Declaració de la relació de l’experiència prèvia en el sector de la distribució urbana de mercaderies
o documents similars que permetin acreditar aquest extrem.



Memòria del projecte d’ecologística presentat incloent, com a mínim, una descripció de les
operacions logístiques, una justificació del material mòbil d’emissions zero necessari (del nombre de
vehicles i de les seves característiques), una descripció dels recursos humans necessaris i un model
de negoci.



Pressupost del projecte on s’indiqui clarament el pressupost detallat pel material mòbil d’emissions
zero, import que servirà de base per al càlcul de la subvenció. Aquest import es justificarà amb una
factura proforma o pressupost emès per un concessionari de vehicles o un establiment especialitzat.
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En conseqüència, la precitada instància normalitzada de sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la
següent documentació, sens perjudici de les adaptacions que, si s’escau, es puguin realitzar a cada
convocatòria:

Data 9-10-2018

2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la instància normalitzada de
sol·licitud que s’adjunta a les presents Bases com annex 1, que també es publicarà a la corresponent
convocatòria, i mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen en la present clàusula, d’acord
amb els models que s’adjunten a les presents Bases i a la corresponent convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



Que requereixin l’ús de material mòbil d’emissions zero: bicicletes de càrrega (elèctriques o no),
tricicles de càrrega (elèctrics o no), motos elèctriques (de dues o tres rodes) amb cofre per a
mercaderies o furgonetes elèctriques.
Que incloguin aspectes d’innovació en el sector de la distribució urbana de mercaderies i
aspectes de millora social, com la creació de llocs de treball, la inclusió de persones en risc
d’exclusió social, etc.

B



Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i tributàries amb la Generalitat de
Catalunya.



D’acord amb el model adjunt a aquestes Bases com a annex 2, declaració de les obligacions de
transparència, en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.



Dades bancàries on sol·licita es realitzin les transferències utilitzant el model “Fitxa d’identificació
financera” de l’AMB que s’adjunta com annex 3.



Opcionalment, es podrà adjuntar una declaració de suport al projecte per part de l’Ajuntament o
Ajuntaments implicats, detallant com es materialitzarà aquest: canvis de la regulació, cessió d’espais
o locals, ajudes econòmiques, etc. També es podran presentar declaracions de suport al projecte per
part de potencials clients, com, per exemple, cartes de col·laboració per part d’associacions de
comerciants, compromisos de demanda per part d’empreses concretes, etc.

SISENA.- TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la
corresponent convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS) i finalitzarà als 40 dies hàbils de la mateixa.
2. Les sol·licituds per a concórrer a la convocatòria d’aquestes Bases es presentaran al Registre General de
l’AMB al carrer 62, núm. 16-18, edifici A, Zona Franca, 08040 Barcelona.
3. En una mateixa convocatòria, un mateix sol·licitant (empresa o empresari individual) només podrà
presentar, com a màxim, dues sol·licituds de subvenció.
4. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que
la regulen.
SETENA.- RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ
La documentació presentada ha de ser suficient per valorar la viabilitat del projecte d’ecologistica local
presentat i el compliment de les condicions i característiques exigides en aquestes Bases i en la corresponent
convocatòria. Tanmateix, 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, que no podrà excedir de 10 dies hàbils, per
solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà
que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei
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Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració
Tributària.

Pàg. 5-21
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Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social.

Data 9-10-2018
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Declaració responsable sobre el finançament del projecte que asseguri i garanteixi la seva execució i
que detallarà les aportacions pròpies previstes i el finançament bancari.

B



39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.



4. Aquesta Comissió de Selecció podrà demanar la col·laboració d’altres tècnics de l’AMB, en cas que es
consideri oportú.
5. La proposta de resolució de concessió de les subvencions serà elaborada per la Comissió de Selecció que
examinarà les sol·licituds d’acord amb el que es preceptua a les presents Bases, en especial, a la clàusula
novena, i a la corresponent convocatòria.
6. La convocatòria serà resolta per la Junta de Govern de l’AMB per delegació del Consell Metropolità, a
proposta de la precitada Comissió de Selecció. Aquest òrgan serà també competent per resoldre les
modificacions, revocacions i altres incidències que puguin produir-se.
NOVENA.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ
1. Aquestes Bases es regiran pel procediment de concurrència pública, atorgant-se les subvencions –
respectant el previst a la clàusula tercera- als sol·licitants que compleixin totes i cadascuna de les
condicions administratives i tècniques que s’indiquen a les presents Bases i a la corresponent
convocatòria, fins a esgotar el crèdit pressupostari disponible.
2. A tal efecte, la relació de sol·licituds estarà ordenada segons l’import del pressupost pel material mòbil
d’emissions zero presentat per cada projecte, de menys a més quantia. En cas de pressupostos iguals, la
data d’entrada al Registre General de l’AMB de la sol·licitud de subvenció marcarà l’ordre de les
sol·licituds.
3. Si la darrera sol·licitud admesa no assoleix l’import màxim de subvenció que li correspongui segons el
que es detalla a la clàusula tercera, la Comissió de Selecció, prevista a la clàusula vuitena, prorratejarà
l’import màxim disponible entre les sol·licituds admeses, de forma degudament justificada, sempre que
no s’alterin les condicions de les Bases ni l’objecte i finalitat de la subvenció. L’objectiu d’aquest
prorrateig final serà obtenir un percentatge de subvenció igual per a totes les subvencions. En cap cas es
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Presidència: Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat i Transport de l’AMB o persona en qui delegui.
Vocals: Director de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’AMB, o persona en qui delegui,
i dos tècnics de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’AMB.
Igualment en formarà part un membre de la Intervenció de fons.
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Data 9-10-2018

3. L’admissió, revisió i selecció de les sol·licituds presentades l’efectuarà l’òrgan col·legiat anomenat
Comissió de Selecció, de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’AMB, de conformitat amb el
que disposa l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i estarà formada
per:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions objecte de
la convocatòria serà la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’AMB.

B

1. La competència per a l’aprovació de la convocatòria correspon al Consell Metropolità.
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VUITENA.- ÒRGANS COMPETENTS PER A L’ORDENACIÓ, LA INSTRUCCIÓ I LA CONCESSIÓ

3. La manca de resolució dins de l’esmentat termini tindrà efectes desestimatoris.
4. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la seva notificació.
ONZENA.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Els beneficiaris, un cop se’ls hagi notificat l’acord de concessió, hauran d’acceptar-la en un termini màxim de
10 dies, transcorregut el qual, sense haver-se notificat el contrari, s’entendrà acceptada.
DOTZENA.- TERMINI PER A L’EXECUCIÓ DELS PROJECTES
1. Els projectes d’ecologística local objecte d’aquesta subvenció s’hauran d’iniciar en el termini comprès
entre l’atorgament de la subvenció i la data que fixi la convocatòria.
2. L’inici de les operacions de distribució de mercaderies del projecte marcarà l’inici del mateix.
3. En casos excepcionals i degudament justificats, es podrà sol·licitar una pròrroga del termini per iniciar el
projecte, que s’haurà d’aprovar abans de la finalització del termini inicial i no podrà ser superior a la
meitat d’aquest.
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2. Un cop acordada la concessió de les subvencions, les resolucions de subvencions atorgades a l’empara
de la corresponent convocatòria seran objecte de publicitat i notificació d’acord amb allò previst a
l’article 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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1. El termini màxim per a l’atorgament de la subvenció serà de tres mesos a comptar des de la finalització
del termini de presentació de les sol·licituds, en virtut del que estableix l’article 15.2 de l’Ordenança
general de subvencions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Data 9-10-2018

DESENA.- TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ I RÈGIM DE RECURSOS
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4. Finalment, la Comissió de Selecció proposarà a l’òrgan competent el llistat de sol·licituds admeses i
l’import de subvenció que els hi correspongui per tal de resoldre la concessió de les subvencions.

A

podrà atorgar una subvenció inferior al 40% del pressupost de compra de material mòbil d’emissions
zero presentat (IVA no inclòs).

5. Durant aquest període mínim, el beneficiari no podrà vendre ni llogar a tercers el material mòbil
d’emissions zero comprat amb la subvenció concedida per l’AMB.
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4. El beneficiari serà responsable de mantenir el finançament i l’execució del projecte durant un mínim de
vint-i-quatre (24) mesos a comptar des de la data d’inici de les operacions.

TRETZENA.- SUBCONTRACTACIÓ

2.1. El cinquanta (50) % de l’import atorgat s’abonarà al beneficiari un cop justificada la compra del
material mòbil d’emissions zero. Aquesta compra es justificarà amb la corresponent factura
original, signada i segellada pel beneficiari i pel venedor (concessionari de vehicles o establiment
especialitzat), on haurà de constar, segons correspongui, la matricula o número de bastidor, marca,
model i versió del material mòbil d’emissions zero adquirit. En tot cas, la factura de venda haurà de
complir amb el previst al Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i la resta de normativa aplicable. Així
mateix, l’AMB podrà sol·licitar documentació justificativa del pagament de la factura de compra del
material mòbil d’emissions zero.
L’import a abonar al beneficiari serà calculat de nou atenent a l’import de la factura, però no podrà
superar en cap cas l’import indicat a la resolució d’atorgament de la subvenció.
La compra haurà de ser posterior a la data d’atorgament de la subvenció. S’entendrà com a data de
la compra del material mòbil d’emissions zero, la data de l’emissió de la factura corresponent a la
compra esmentada.
En el cas de vehicles que requereixin matriculació per circular, caldrà justificar el compliment
d’aquest tràmit mitjançant la documentació oportuna (fitxa tècnica i permís de circulació).
Es podrà exigir al beneficiari documentació addicional i/o actualitzada, com, per exemple, els
certificats de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social sempre que s’hagi ultrapassat el termini de sis mesos de validesa previst a l’article 88.4 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvenciones.
El pagament s’efectuarà per part de l’AMB mitjançant transferència al número de compte facilitat
pel beneficiari a tal efecte (veure clàusula cinquena). El pagament s’efectuarà en un termini màxim
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Data 9-10-2018

2. El sistema de pagament i justificació s’efectuarà de la següent forma:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. El pagament de la subvenció resta condicionat a l’acceptació de la subvenció per la part beneficiària,
d’acord amb el previst a la clàusula onzena.

B

CATORZENA.- PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS I PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ

CVE 2018036467

Pàg. 8-21

No està permesa la subcontractació de l’execució de les operacions del projecte d’ecologística associades al
material mòbil de zero emissions subvencionat.

https://bop.diba.cat

7. En cas de cessament total o parcial dels projectes d’ecologistica local abans del precitat període mínim
de vint-i-quatre (24) mesos, es seguirà el procediment previst al Títol II de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

A

6. Durant aquest període mínim, tot el material mòbil d’emissions zero comprat amb aquesta línia de
subvenció haurà de ser utilitzat per donar compliment al projecte d’ecologistica local i en recorreguts
que, en tot o en part, transcorrin dins dels municipis que conformen el territori de l’AMB.

La justificació de l’import s’efectuarà, mitjançant la presentació, per part del beneficiari, del compte
justificatiu que s’adjunta a les presents Bases com annex 4 previst a l’article 18 de l’Ordenança
General de Subvencions incloent una memòria d’execució del projecte que requerirà un informe
favorable per part de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’AMB.
El pagament s’efectuarà per part de l’AMB mitjançant transferència al número de compte facilitat
pel beneficiari a tal efecte (veure clàusula cinquena) en un termini màxim de seixanta (60) dies a
comptar des de la data de signatura de l’informe favorable corresponent als vint-i-quatre (24)
mesos d’execució del projecte d’ecologística.
3. Per poder efectuar els precitats pagaments, els beneficiaris hauran de tenir actualitzada la fitxa de tercers
amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
4. L’AMB podrà comprovar el valor de mercat de la despesa subvencionada, utilitzant els criteris assenyalats
a l’article 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
QUINZENA.- MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ
1. La resolució d'atorgament de la subvenció pot ser modificada per l'AMB en relació al seu contingut, o en
relació al seu import, un cop transcorregut el termini d’audiència de 10 dies hàbils concedit al beneficiari,
en els supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'AMB superin el cost total de l'activitat
subvencionada o aquell percentatge que s'hagi fixat en les presents Bases reguladores.
c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import de les despeses
subvencionables previstes a les Bases reguladores.
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Pàg. 9-21
CVE 2018036467

2.3. El vint-i-cinc (25) % restant de l’import atorgat s’abonarà al beneficiari a la finalització dels vint-iquatre (24) mesos d’iniciades les operacions de distribució de mercaderies objecte de la subvenció,
sempre que s’hagi donat compliment al previst a l’apartat 2.1 i 2.2.

Data 9-10-2018

El pagament s’efectuarà per part de l’AMB mitjançant transferència al número de compte facilitat
pel beneficiari a tal efecte (veure clàusula cinquena) en un termini màxim de seixanta (60) dies a
comptar des de la data de signatura de l’informe favorable corresponent als dotze (12) mesos
d’execució del projecte d’ecologística.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La justificació de l’import s’efectuarà, mitjançant la presentació, per part del beneficiari, del compte
justificatiu previst a l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions que s’adjunta a les presents
Bases com annex 4 incloent una memòria d’execució del projecte que requerirà un informe
favorable per part de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’AMB.

B

2.2. El vint-i-cinc (25) % de l’import atorgat s’abonarà al beneficiari a la finalització dels dotze (12) mesos
d’iniciades les operacions de distribució de mercaderies objecte de la subvenció, sempre que s’hagi
donat compliment al previst a l’apartat 2.1.

A

de seixanta (60) dies a comptar des de la data de recepció de la factura prèviament validada per
l’AMB, és a dir, no pendent de modificacions o esmenes requerides per l’AMB.

2. Les modificacions d'aspectes essencials s'hauran de publicar en els mateixos mitjans utilitzats per a la
seva concessió.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les especificades a l’article 14
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les que tot seguit s’indiquen. El seu
incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
a) Donar compliment a les condicions fixades en la resolució d’atorgament de la subvenció.
b) Acreditar la realització de l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i complir, en el seu
cas, els requisits i condicions que determinen l’atorgament. La subvenció només podrà ser utilitzada
amb la finalitat per a la qual ha estat atorgada.
c) Justificar les despeses fetes en base a l’aplicació de la subvenció rebuda, tal com es determina en
aquestes Bases i a la convocatòria.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i a les de control financer que es considerin necessàries
per part de l’AMB i facilitar-li tota la informació requerida pels seus òrgans de fiscalització.
e) Declarar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària la percepció de les subvencions, segons
correspongui, en els termes que reguli la normativa fiscal aplicable a tal efecte.
f) Comunicar a l’AMB, amb l’acreditació documental a l’efecte, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts o
recursos que financin les activitats subvencionades, amb anterioritat a la finalització del termini de
justificació.
g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits establerts en aquestes Bases i a la
normativa d’aplicació.
h) Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’AMB, fent constar en el material imprès o altres
mitjans de difusió la frase “amb el suport de la Àrea Metropolitana de Barcelona” conjuntament amb
el logotip de la Institució del qual se’ls farà entrega d’un arxiu digital.
Així mateix, l’AMB es reserva el dret a inserir informació, d’aquestes subvencions a projectes
d’ecologística local o d’altres activitats relacionades amb la mobilitat sostenible, sobre el material
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DIVUITENA.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Data 9-10-2018

Els beneficiaris de la subvenció hauran de dur a terme els projectes d’ecologística d’acord amb el projecte
presentat i la resolució d’atorgament de la subvenció, sens perjudici de la possibilitat de sol·licitar, durant el
termini d’execució del projecte, modificacions que seran objecte d’avaluació per l’òrgan col·legiat previst a
la clàusula vuitena. A tal efecte, el precitat òrgan emetrà un informe que s’elevarà a la Junta de Govern de
l’AMB per a la seva resolució, d’acord amb el previst a la clàusula vuitena apartat sisè.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

DISSETENA.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE D’ECOLOGÍSTICA

B

Les modificacions relatives als sol·licitants i beneficiaris de les subvencions, com, per exemple, canvis en el
domicili als efectes de notificacions, modificacions estatutàries o canvis en el compte bancari, seran objecte
de notificació mitjançant un escrit presentat al Registre General de l’AMB al carrer 62, núm. 16-18, edifici A,
Zona Franca, 08040 Barcelona.

https://bop.diba.cat

A

SETZENA.- MODIFICACIONS RELATIVES ALS SOL.LICITANTS I BENEFICIARIS

A
https://bop.diba.cat

i) Iniciar les activitats del projecte dins del termini que marqui la convocatòria a partir de la data
d’atorgament de la subvenció, llevat que es justifiqui el retard per causes de força major.
j) Comunicar d’ofici, a l’òrgan que va resoldre l’atorgament, qualsevol modificació sobrevinguda,
alteració o circumstància que pugui afectar a algun dels requisits o condicions exigits o que foren
determinants per a la concessió. La comunicació es formalitzarà immediatament quan es coneguin
les modificacions o circumstàncies.
k) Qualsevol altra obligació prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a
l’Ordenança General de Subvencions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la convocatòria i en
aquestes Bases.

Pàg. 11-21

mòbil d’emissions zero subvencionat (per exemple, als laterals de la caixa o el cofre de càrrega).
Aquestes accions de difusió seran a càrrec de l’AMB i s’ajustaran a la seva imatge corporativa. A tal
efecte, el beneficiari de la subvenció facilitarà a l’AMB la realització de les iniciatives de difusió que
l’ens consideri oportunes, mitjançant articles, entrevistes, presentacions, reportatges audiovisuals,
etc.

L'Òrgan competent per a recepcionar i avaluar les denúncies és la Presidència de l'AMB.
1.2 Amb caràcter general, les persones sol·licitants i les que en resultin beneficiàries d'ajuts en l'exercici
de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les
professions corresponents a l'activitat objecte de l'ajut.
b) No fer accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries d'ajuts o en els
processos derivats d'aquestes convocatòries.
1.3 En particular, les persones sol·licitants d'ajuts assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan instructor les possibles situacions de conflicte d'interessos.
Per a la concreció d'aquest concepte s'estarà a allò que es determina a l'informe de l'Oficina
Antifrau de Catalunya sobre la gestió dels conflictes d'interès en el Sector públic de Catalunya, de
24 de maig de 2016 (www.antifrau.cat).
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la
concessió de l'ajut.
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Data 9-10-2018

Particularment s'abstindran de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat
d'oportunitats i de lliure concurrència.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.1 Les persones beneficiàries d'ajuts han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de
fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement de
l'òrgan competent qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present en
el procediment o que el pugui afectar.

B

1. Principis ètics i regles de conducta

CVE 2018036467

DINOVENA.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS RELATIVES ALS PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA

Així mateix, estarà obligat a reintegrar el beneficiari que ha percebut la subvenció falsejant les condicions
exigides o amagant aquelles que n'haguessin impedit la concessió; per incompliment total o parcial de
l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis
establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres
supòsits previstos en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. A més, el beneficiari haurà d'ingressar els interessos de demora, calculats segons els tipus d'interès legal
incrementats en un vint-i-cinc (25) %, meritats des del moment del pagament fins a la data de l'acord de
reintegrament. La resolució serà notificada a l'interessat amb el requeriment perquè realitzi aquest
reintegrament en el termini i forma establerts en la normativa sobre recaptació aplicable als ens locals.
3. Quan el subvencionat sigui una persona jurídica, en seran responsables subsidiaris els administradors,
tot considerant la regulació que estableix l'article 40.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
VINT-I-UNENA.- ACTUACIONS DE SEGUIMENT PER PART DE L’AMB
1. L’AMB vetllarà especialment pel compliment d’aquestes Bases i per l’assoliment dels objectius que es
detallen, especialment durant el període mínim d’execució del projecte que fixa la clàusula dotzena de
les presents Bases reguladores.
2. Els beneficiaris de la subvenció queden obligats a facilitar a l’AMB el seguiment de l’ús del material mòbil
d’emissions zero subvencionat i de les activitats de distribució urbana de mercaderies per tal de dur a
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Pàg. 12-21
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VINTENA.- REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS JA SATISFETES
1. Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l'import definitiu justificat
d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar-ne l'excés.

Data 9-10-2018

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst
en la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i les
sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts, sens perjudici d'aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta

B

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells
mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment de concessió
d'ajuts.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i l'avaluació
del compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment
facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la
percepció de fons públics.
e) Quan correspongui, complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o les administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin
de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

VINT-I-TRESENA.- RECURSOS APROVACIÓ DE LES BASES
Contra l’aprovació definitiva de les presents Bases es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant
la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des de la publicació de l’anunci sobre l’aprovació definitiva de les presents Bases, sens perjudici de
la interposició de qualsevol altre recurs que s’estimi adient.
VINT-I-QUATRENA.- INFRACCIONS I SANCIONS
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Títol IV de l’Ordenança general
de subvencions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
VINT-I-CINQUENA.- RÈGIM JURÍDIC

https://bop.diba.cat

B

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la
indicada Llei, l’Ordenança General de Subvencions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i supletòriament la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú i la resta de legislació concordant.

Pàg. 13-21

2. L’AMB haurà de remetre a la Base de Datos Nacional de Subvenciones informació sobre la convocatòria
i la resolució de concessió atorgada d’acord amb l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

CVE 2018036467

1. Les presents Bases reguladores seran objecte d’informació pública per un període de trenta dies, amb la
corresponent publicació al Butlletí Oficial de la Província, al taulell d’anuncis d’aquesta entitat, i s’inserirà
una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Data 9-10-2018

VINT-I-DOSENA.- PUBLICITAT

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Amb les finalitats esmentades, l’AMB podrà requerir del beneficiari el traspàs periòdic (mensualment,
trimestral, etc.) de dades sobre l’ús del material mòbil. Per procedir a aquest traspàs, l’AMB facilitarà al
beneficiari un model de formulari o qüestionari per a la recollida de les dades.

A

terme el control del procés de subvenció, assegurar la correcta aplicació d’aquestes Bases i l’assoliment
dels objectius.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 9-10-2018

CVE 2018036467

Pàg. 14-21

https://bop.diba.cat

A

ANNEX 1: MODEL D’INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

14

15

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 9-10-2018

CVE 2018036467

Pàg. 15-21

https://bop.diba.cat

A

A
https://bop.diba.cat

Llistat dels documents que s’adjunten a la instància de sol·licitud de la subvenció (marcar amb
una x):
Còpia DNI o NIE de l’empresari individual (autònom) que signa la sol·licitud ............................................ 
Còpia DNI o NIE del representant de l’empresa que signa la sol·licitud ..................................................... 

Pàg. 16-21

Documentació acreditativa de la representació
en el cas que el sol·licitant actuï en nom d’una altra persona física ........................................................... 

CVE 2018036467

Documentació acreditativa de la representació legal de l’empresa
en el cas que el sol·licitant actuï en nom de l’empresa............................................................................... 
Escriptura de poders si el sol·licitant no és el representant legal de l’empresa ......................................... 
Targeta d’identificació fiscal on consti el NIF definitiu de l’empresa .......................................................... 

En el cas d’empresaris individuals (autònoms) i empreses, certificat d’alta en el Cens
d’Empresaris, Professionals i Retenidors emès per l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària ....................................................................................................................................... 

-

En el cas d’empresaris individuals (autònoms), comunicació d’alta en el règim especial
de la Seguretat Social de treballadors autònoms ......................................................................... 

-

En el cas d’empreses, còpia de l’escriptura de constitució de l’empresa (incloent els estatuts)
i inscripció registral, i posteriors modificacions ............................................................................ 

-

Alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) ...................................................................... 

-

Declaració de la relació de l’experiència prèvia en el sector de la distribució urbana de
mercaderies o documents similars que permetin acreditar aquest extrem ................................. 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

Data 9-10-2018

Acreditació de la capacitat del sol·licitant per dur a terme activitats en el sector de la distribució urbana
de mercaderies, segons correspongui:

Memòria del projecte d’ecologística presentat incloent, com a mínim, una descripció de
les operacions logístiques, una justificació del material mòbil d’emissions zero necessari
(del nombre de vehicles i de les seves característiques), una descripció dels recursos
humans necessaris i un model de negoci ................................................................................................... 

Declaració responsable sobre el finançament del projecte que asseguri i garanteixi
la seva execució i que detallarà les aportacions pròpies previstes i el finançament bancari ......................... 

16

B

Pressupost del projecte on s’indiqui clarament el pressupost detallat pel material mòbil
d’emissions zero, import que servirà de base per al càlcul de la subvenció. .................................................. 

A
https://bop.diba.cat

Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social ..................................................................................... 
Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària ..................................................................................... 

Pàg. 17-21

Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i tributàries
amb la Generalitat de Catalunya ............................................................................................................... 
Declaració de les obligacions de transparència, en compliment d’allò previst a l’article 15.2
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, d’acord amb el model adjunt a les Bases ............................................................................ 

CVE 2018036467

Dades bancàries on sol·licita es realitzin les transferències
utilitzant el model “Fitxa d’identificació financera” de l’AMB que s’adjunta a les Bases ......................... 

Data 9-10-2018

Opcionalment, es podrà adjuntar una declaració de suport al projecte per part de l’Ajuntament o
Ajuntaments implicats, detallant com es materialitzarà aquest: canvis de la regulació, cessió d’espais o
locals, ajudes econòmiques, etc. També es podran presentar declaracions de suport al projecte per part
de potencials clients, com, per exemple, cartes de col·laboració per part d’associacions de comerciants,
compromisos de demanda per part d’empreses concretes, etc............................................................. 

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Altra documentació (descriure): ................................................................................................................ 
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