Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 67122
Actualizado a: 14/02/2019

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el
programa de fomento de la competitividad del comercio en Vandellòs i l`Hospitalet de l`Infant

Destinatarios:

Personas físicas o jurídicas, titulares de una actividad económica del sector
comercial minorista
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Organismo:

Ayuntamiento de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant

Administración:

Administración Local

Plazo(s) de solicitud:

30/09/2019

Notas solicitud:

Hasta el 30 de septiembre de 2019

Tipo:

Subvención

Importe:

5.000,00€

Notas:

Crédito 2019: 5.000 euros. Cuantía máxima de 1.000 euros por
establecimiento

CEE:
Enlaces:
Referencias de la publicación
- Acuerdo 190207. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 32 de 14 de febrero de
2019. (Extracto-Convocatoria)
- Edicto 180419. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 87 de 7 de mayo de 2018.
(Bases reguladoras)
Sectores

Comercio

Subsectores

Infraestructura
Mejora de estructuras

Descriptores
Ahorro energético
Creación de empresas
Equipamiento
Establecimientos comerciales
Fomento de la competitividad
Mejora de instalaciones
Modernización comercial
Promoción comercial
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Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de
Subvencions
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Pàg. 1-3

BDNS(Identif.):438856
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b i 20.8.a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria el texto completo de la que puede consultarse en la Base de datos
General de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero.Beneficiarios:
Podrán beneficiarse de las ayudas todas aquellas personas físicas o jurídicas que
tengan que realizar las actuaciones que fundamentan su otorgamiento y no estén
afectadas por ninguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, (en adelante LGS), y
cumplan las siguientes condiciones:
a. Personas físicas o jurídicas, titulares de una actividad económica del sector
comercial minorista, a excepción de los casos de propietarios de locales vacíos,
realizada en establecimientos permanentes del municipio de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, que cumplan las Bases objetos de esta Subvención.
b. Encontrarse al corriente de pago con el Ayuntamiento, las obligaciones tributarias
y la Seguridad Social.
Quedan excluidas las actividades económicas que son objeto de la suspensión
cautelar de otorgamiento de licencias de actividades en el municipio de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
La concurrencia de estos requisitos se acreditará en el momento de la presentación
de la solicitud, mediante la presentación de los documentos que se indican en el
artículo 8.
Sin embargo los interesados &#8203;&#8203;no podrán solicitar la subvención por el
mismo concepto de las acciones subvencionables dentro de los 3 años posteriores.
Segundo. Objeto:
1. El objeto de las subvenciones de la presente convocatoria es financiar proyectos /
actividades que tengan por objetivo:
a. Mejora de la rotulación y la imagen externa (fachada) de los establecimientos.
Para fomentar la modernización, la limpieza y la percepción de actualización de la
imagen comercial.
b. Mejora de la iluminación de los establecimientos. Apoyar a nuevas medidas de
eficiencia energética.
c. Aplicar medidas efectivas de escaparate. Para incentivar la regeneración continua
de todos los comercios, aumentar la percepción colectiva de libertad de compra y
apostar por la exposición en formato autoservicio.
d. Fomentar acciones orientadas a minimizar el impacto visual de un local cerrado y
favorecer su transformación en local comercial
Tercero. Bases reguladoras:
Bases reguladoras específicas y convocatoria para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para el programa de fomento de la
competitividad del comercio de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, publicadas en el
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Extracto de acuerdo de convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva en el marco de las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para el programa del fomento de la competitividad del comercio de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
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ANUNCIO

Extracte d'acord de convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per al programa del foment de la competitivitat del comerç de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant.
BDNS(Identif.):438856
De conformitat amb el previst en els articles 17.3b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el
text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades General de
Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primer. Beneficiaris: Podran beneficiar-se de les ajudes totes aquelles persones
físiques o jurídiques que hagin de realitzar les actuacions que fonamenten el seu
atorgament i no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article
13 de la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, (d’ara endavant
LGS), i compleixin les següents condicions:
Persones físiques o jurídiques, titulars d’una activitat econòmica del sector comercial
minorista, a excepció dels casos de propietaris de locals buits, realitzada en
establiments permanents del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, que
compleixin les Bases objectes d’aquesta Subvenció.
Trobar-se al corrent de pagament amb l’Ajuntament, les obligacions tributàries i la
Seguretat Social.
Queden excloses les activitats econòmiques que són objecte de la suspensió
cautelar d’atorgament de llicències d’activitats al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de la presentació de
la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 8.
Tanmateix els interessats no podran sol·licitar la subvenció pel mateix concepte de
les accions subvencionables dins dels 3 anys posteriors.
Segon. Objecte:1. L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és
finançar projectes/activitats que tinguin per objectiu:
a. Millora de la retolació i la imatge externa ( façana ) dels establiments. Per
fomentar la modernització, la neteja i la percepció d’actualització de la imatge
comercial.
b. Millora de la il·luminació dels establiments. Donar suport a noves mesures
d’eficiència energètica.
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Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
2019-02-07
Maria Àngel Benedicto Esclarín, Secretaria General
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Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona número 87, en fecha 7 de mayo de
2018.
Cuarto. Cuantía:
El presupuesto máximo que se destinará para la concesión de las subvenciones
reguladas en esta convocatoria será de 5.000 €, y correrá a cargo a la aplicación
presupuestaria 4311.48001.1121.01 del Presupuesto General del ejercicio 2019.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Se iniciará al día siguiente de la publicación del extracto de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, a través de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS) y finalizará el día 30 de setiembre de 2019
inclusive.

| https://dipta.cat/ebop/
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c. Aplicar mesures efectives d’aparadorisme. Per incentivar la regeneració
continuada de tots els comerços, augmentar la percepció col·lectiva de llibertat de
compra i apostar per l’exposició en format autoservei.
d. Fomentar accions orientades a minimitzar l’impacte visual d’un local tancat i
afavorir la seva transformació en local comercial. Tercer. Bases reguladores: Bases
reguladores específiques i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim
de concurrència competitiva per al programa de foment de la competitivitat del
comerç de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona número 87, en data 7 de maig de 2018.
Quart. Quantia:
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions
regulades en aquesta convocatòria serà de 5.000€, i anirà a càrrec a l’aplicació
pressupostària 4311.48001.1121.01 del Pressupost General de l’exercici 2019.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. S'iniciarà l’endemà de la publicació de
l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 30
de setembre de 2019 inclusivament.
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Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
2019-02-07
Maria Àngel Benedicto Esclarín, Secretaria General
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ESTUDI I APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ EN
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER AL PROGRAMA DE FOMENT
DE LA COMPETITIVITAT DEL COMERÇ DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE
L’INFANT PER A L’ANY 2019 (EXP. GESTIONA 165/2019).
Atès que s’ha d’aprovar la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per al programa de
foment de la competitivitat del comerç de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant durant
l’any 2019.
Atès que el Règim específic de la convocatòria: bases reguladores per a la concessió
de subvencions per al programa de foment de la competitivitat del comerç de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, aprovades en sessió plenària de 28/02/2018,
publicades definitivament al BOPT núm. 87 de 7 de maig de 2018. Les bases figuren
íntegrament transcrites a la pagina web de l'Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, en la secció de Govern Obert i Transparència: Convocatòries de
subvencions i ajuts.
Atès que el crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions del pressupost
municipal de despesa de l’any 2019, per un import total de 5.000,00 euros, seria:
 4311 48001 1121 01 Subvencions retolacions: 5.000,00 euros.
Pel que fa a l’objecte, les condicions i la finalitat de la concessió de subvencions
convocades, els requisits per sol·licitar-les, els documents i informacions que s’han
d’adjuntar a la sol·licitud, així com els criteris de valoració i repartiment consten a les
bases específiques reguladores de la convocatòria.
Els sol·licitants hauran d’acreditar mitjançant declaració responsable que reuneixen
els requisits per a ser beneficiari/ària previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de
18 de novembre, General de Subvencions, així com l’acompliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social (o, en aquest cas, autoritzar a què l’Ajuntament
pugui consultar aquestes dades).
Atès que el règim de la concessió es tracta: concurrència competitiva. Convocatòria
única.
Pel que fa als òrgans d’instrucció i resolució, són:
- Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Regidoria de Comerç.
- Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern.
Atès que els terminis de presentació de sol·licituds serà: fins el 30 de setembre.
Atès que la forma de presentació de les sol·licituds serà: electrònicament, o bé
presencialment a l’oficina municipal d’atenció al ciutadà.
En quant al termini de resolució i notificació: 3 mesos com a màxim a comptar des
de la data de tancament del període de presentació de les sol·licituds.
Mitjà de notificació de la resolució: publicació a la seu electrònica.
Règim d’acceptació: tàcita, si no es manifesta el contrari en el termini d’un mes des
de la notificació de la resolució.
Règim general aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; Ordenança Municipal de
Subvencions; Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Atès que les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via
administrativa.
Règim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la
convocatòria : recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos
des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Reus. De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan,
en el termini màxim d’un mes des de l’endemà de la notificació.
Atès el que disposa la Resolució del 9 de desembre de 2015, de la Intervenció
General de la Administració de l'Estat, per la que es regula el contingut i periodicitat
de la informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de subvencions
publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015, així com la Resolució de 10
de desembre de 2015, de la Intervenció General de la Administració de l'Estat, pel
que es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i
ajuts en el sistema nacional de publicitat de subvencions, publicada al BOE núm.
299, de 15 de desembre de 2015.
Atès el que disposa l'article 17.3 b i 20.8 a ) de la Llei 38 /2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
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Administració Local
2018-03758
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
EDICTE
Havent-se publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 50 de 12 de març de 2018 i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya 7577 de 12 de març de 2018, edicte relatiu a l’aprovació inicial de les bases per
la concessió de subvencions pel programa de foment de la competivitat del comerç a Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, durant el termini de 20 dies hàbils. No s’ha presentat cap tius de reclamació, restant aprovat definitivament
sense necessitat d’ulterior acord.
D’acord amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels Ens locals, es procedeix a la publicació íntegra del text, que figura com annex I a aquest.
Contra l’aprovació definitiva publicada es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal
Contenciós Administratiu a Tarragona en el termini de 2 mesos comptats des del dia següent al de la publicació de
l’aprovació definitiva, de conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i els articles 8, 25.1
i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa de 13 de juliol de 1998.
M. Àngel Benedicto, secretària general
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 19 d’ abril de 2018

Annex 1
CODI DE LES BASES C 01/2018
1.- OBJECTE I FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ.
És objecte d’aquestes bases regular l’atorgament de subvencions per la millora de la competitivitat dels comerços
de proximitat dels comerços del municipi
Els incentius del Programa de foment de la competitivitat del comerç tenen per objecte crear mesures per la
transformació del nostre model actual de comerç, i específicament:
a.Incentivar un nova cultura d’estratègica comercial i de millora d’imatge on els ciutadans pensin en el municipi com
un espai de compra.
b.Incrementar la notorietat comercial del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

3.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió serà la concurrència competitiva. El criteri de l’atorgament serà l’ordre cronològic de
presentació de sol.licituds, fins esgotar la partida pressupostària i la gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord
amb els principis establerts en la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant i la restant normativa aplicable en matèria de subvencions.
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions, Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al web municipal.
4.- PERÍODE D’EXECUCIÓ
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar projectes o intervencions
desenvolupades durant el període corresponent a l’any natural en què s’aprovi la convocatòria.
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2.- CARÀCTER DE LA SUBVENCIÓ
Les subvencions objecte d’aquestes bases són despeses de dret públic i tenen caràcter voluntari i eventual; són
lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança
General de Subvencions d’aquest Ajuntament o en aquestes bases.
Estan afectes al compliment de la finalitat d’interés general a què es condiciona el seu atorgament, així com a la
limitació pressupostària.
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5.- BENEFICIARIS/ÀRIES
Podran beneficiar-se de les ajudes totes aquelles persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar les actuacions
que fonamenten el seu
atorgament i no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei General de
Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, (d’ara endavant LGS), i compleixin les següents condicions:
a. Persones físiques o jurídiques, titulars d’una activitat econòmica del sector comercial minorista, a excepció dels
casos de propietaris de locals buits, realitzada en establiments permanents del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, que compleixin les Bases objectes d’aquesta Subvenció.
b. Trobar-se al corrent de pagament amb l’Ajuntament, les obligacions tributàries i la Seguretat Social.
Queden excloses les activitats econòmiques que són objecte de la suspensió cautelar d’atorgament de llicències
d’activitats al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de la presentació de la sol.licitud, mitjançant la
presentació dels documents que s’indiquen a l’article 8.
Tanmateix els interessats no podran sol·licitar la subvenció pel mateix concepte de les accions subvencionables
dins dels 3 anys posteriors.

7.- IMPORT SUBVENCIONABLE
a. Millora de la retolació i la imatge externa ( façana ) dels establiments. La quantitat total a subvencionar serà del
30% de l’import, sense IVA, justificat mitjançant factura del proveïdor, amb un màxim de 400,00€ per establiment
b. Millora de la il·luminació dels establiments. Diagnosi i adequació tarifaria amb 100€ per projecte.
c. Aplicar mesures efectives d’aparadorisme. Assistència a fires i contractació de serveis externs individualitzats en
aparadorisme. La quantitat total a subvencionar serà del 40% de l’import, sense IVA, justificat mitjançant factura del
proveïdor, amb un màxim de 200,00€
d. Fomentar accions orientades a minimitzar l’impacte visual d’un local tancat i afavorir la seva transformació en
local comercial. Ajut del 75% dels cost de l’IBI ( Impost de Bens Immobles), proporcional als metres quadrats del
local, en els propers 4 anys per aconseguir que un local buit en la zona de prioritat comercial és transformi en local
comercial. Un ajut de 50% del cost de l’IBI en els propers 4 anys per mantenir en condicions dignes un local tancat
afavorint la decoració i la bona imatge.
La quantitat total a subvencionar, sense IVA, justificat mitjançant factura, amb un màxim de 1000€ per establiment
pel conjunt d’accions.
Cal justificar la totalitat de les actuacions per les quals s’ha sol·licitat la subvenció.
L’import de la subvenció concedida s’ha de reduir proporcionalment en el supòsit que, quan s’aporti la documentació
justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que
va servir de base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas, s’ha de mantenir el percentatge de subvenció
concedida.
En cap cas el total que es pot rebre de subvenció i/o ajudes d’institucions públiques o privades per aquest concepte
pot superar el 100% del cost de l’actuació. En el cas que es superi, la subvenció es reduirà proporcionalment.
L’ incompliment de qualsevol requisit comporta la no concessió de la subvenció.
8.-DOCUMENTACIÓ A APORTAR.
La documentació que s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de subvenció és la següent:
1. Per a les persones jurídiques:
a. DNI del/de la representant legal.
b. Escriptura de constitució o Estatuts, en el cas de tractar-se d’una persona jurídica.
c. Poders de representació i/o qualsevol altra documentació que acrediti la representació legal del/ de la sol·licitant.
2
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6.- ACCIONS SUBVENCIONABLES
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant podrà atorgar ajuts per a inversió i despesa en base a l’objectiu
de benefici de la transformació del nostre model actual de comerç.
En concret es consideren subvencionables:
a. Millora de la retolació i la imatge externa ( façana ) dels establiments. Per fomentar la modernització, la neteja i
la percepció d’actualització de la imatge comercial.
b. Millora de la il·luminació dels establiments. Donar suport a noves mesures d’eficiència energètica.
c. Aplicació de mesures efectives d’aparadorisme. Per incentivar la regeneració continuada de tots els comerços,
augmentar la percepció col·lectiva de llibertat de compra i apostar per l’exposició en format autoservei.
d. Fomentar accions orientades a minimitzar l’impacte visual d’un local tancat i afavorir la seva transformació en
local comercial
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d. Número d’Identificació Fiscal.
e. Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat (annex 3) en què inclogui:
1. La concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/a.
2. El compromís de compliment de les condicions imposades per a la concessió de la subvenció.
3. De les subvencions i altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que
s’obtinguin en el futur.
f. Memòria de projecte/ activitat a realitzar per al que se sol·licita la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (
annex 1).
g. Pressupost previst en el projecte per al qual es sol·licita la subvenció (annex 2).
h. Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
Per a les persones físiques:
a. Fotocòpia compulsada del DNI del/ de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
b. Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat (annex 3) en què inclogui:
1. La concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/a.
2. El compromís de compliment de les condicions imposades per a la concessió de la subvenció.
3. De les subvencions i altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que
s’obtinguin en el futur.
c. Memòria de projecte/ activitat a realitzar per al que se sol·licita la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (
annex 1).
d. Pressupost previst en el projecte per al qual es sol·licita la subvenció (annex 2).
e. Full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l’entitat financera ( annex 4).
f. Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques, .
Aquesta documentació s’haurà de presentar en qualsevol llengua cooficial de la Comunitat Autònoma que
correspongui a l’administració local, degudament firmada per la persona del sol·licitant, mitjançant original i còpia
autentificada.
9.- CONVOCATÒRIA PÚBLICA I SOL·LICITUDS.
El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública, que s’ajustarà a allò que disposen aquestes Bases.
Les sol·licituds de subvenció es presentaran al registre general de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant,a través de la seu electrònica o per qualsevol altra modalitat de les previstes a la normativa del procediment
administratiu comú.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i acceptació de les normes que la regulen.
10.- RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ
En cas que la documentació presentada sigui incorrecte o incompleta, es requerirà al/ a la beneficiari/a perquè en
el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la notificació procedeixi a la seva rectificació o aportació de
documents necessaris, amb indicació que en cas contrari s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

12.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI.
L’import agregat d’aquesta subvenció es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària que s’indicarà a la
convocatòria
L’import màxim individual subvencionable pel mateix sol·licitant objecte d’aquestes bases serà de 1.000,00€.
L’Ajuntament pot preveure la possibilitat d’incrementar el crèdit amb un import addicional per acord del Ple de
l’Ajuntament
13. TERMINI DE RESOLUCIÓ, DE NOTIFICACIÓ I RÈGIM DE RECURSOS.
El termini per a la concessió de les subvencions serà, com a màxim, de 3 mesos a comptar des de la data de
tancament del període de presentació de sol·licituds.
3
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11.- CRITERIS DE VALORACIÓ
Per la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius
aplicats amb la següent ponderació, essent la puntuació màxima que es pot obtenir 100 punts:
a. Qualitat tècnica de l’actuació (30 punts). Adequació i viabilitat de l’actuació d’acord amb les característiques del
local i/o per la incorporació d’aspectes innovadors.
b. Singularitat ( 40 punts): Singularitat, peculiaritat, diferenciació o caràcter únic de l’actuació respecte de les
actuacions de millora típiques del sector.
c. Impacte (30 punts): Actuacions que permetin millorar les prestacions del local en temes d’increment del seu
impacte comercial, de marca, increment de clientela o millora de l’oferta comercial.
Per obtenir la condició de beneficiari caldrà obtenir un mínim de 55 punts.
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La resolució posarà fi a la via administrativa, contra els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu,
recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin
14. INSTRUCCIÓ DE L’EXPEDIENT I PROPOSTA DE CONCESSIÓ
La instrucció del procediment per a l’atorgament d’aquestes subvencions previstes en les presents Bases
correspondrà a la Regidoria d’Empresa, Comerç i Energia.
La proposta de concessió de subvencions serà elaborat per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a
l’article 14 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que estarà format per les següents persones:
1. El Regidor d’Empresa, Comerç i Energia, o persona en qui delegui.
2. Gerent d’IDETSA
3. Gestora de Comerç
L’òrgan competent per resoldre el procediment per a l’atorgament de les subvencions serà aquell que es determini
d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la convocatòria o no esgotar el crèdit
total previst en cas que els projectes presentats no arribin a la puntuació establerta per aquestes bases.
La gestió dels expedients correspon a l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, la
qual un cop valorada la subvenció emetrà la corresponent proposta de resolució per la seva aprovació a la Junta de
Govern. La resolució serà notificada per escrit al peticionari. La manca de resolució expressa dintre de l’esmentat
termini tindrà efectes desestimatoris.
Una vegada notificada la concessió de la subvenció al beneficiari, s’entén que aquesta l’accepta, ja que així ho
manifesta a la sol·licitud.
El pagament de l’import de la subvenció es farà efectiu un cop aprovada la justificació d’aquesta.
15. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Si en el transcurs d’un mes des de la notificació de la resolució el beneficiari no ha manifestat la seva objecció, la
subvenció s’entendrà tàcitament acceptada sense reserves, així com les condicions imposades en la concessió.

17. PAGAMENT
El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents.
El pagament de la subvenció s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el compte de l’entitat bancària
indicat pel beneficiari.
18. JUSTIFICACIÓ
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se,com a màxim, el 30 de novembre de l’any en què s’aprovi la
convocatòria.
La documentació que cal presentar per la justificació serà:
a. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les accions realitzades.
b. Memòria econòmica justificativa del projecte, amb factures que justifiquin la despesa assumida, les quals hauran
de ser còpies diligenciades corresponents al període objecte de la subvenció.
c. Justificació del pagament de les factures objecte d’aquesta subvenció.
Aquesta documentació s’haurà de presentar al registre general de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.
L’ incompliment de l’obligació de justificar totalment o parcialment la subvenció en els termes establerts en aquestes
Bases comportarà la revocació de la subvenció atorgada, el reintegrament de l’import rebut, si escau, i la impossibilitat
de rebre altres subvencions de l’Ajuntament durant els dos anys posteriors.
19. MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de l’activitat subvencionada,
es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, l’import, l’activitat, o altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a. Quan es produeixi una alteració de les condicions que van determinar la concessió de les subvencions. Si
l’alteració representa un import a la baixa superior al 50% del pressupost del projecte, podrà revocar-se la totalitat
de la subvenció.
4
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16. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Les obligacions dels beneficiaris queden especificades a l’article 14 LGS i en l’article 8 de l’Ordenança General de
Subvencions aprovada per aquest Ajuntament. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció corresponent.
El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari, si bé s’admetrà la possible
compensació de desviacions entre les despeses que l’integren.
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b. Quan el beneficiari hagi obtingut, per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol
origen públic o privat, que amb els de l’Ajuntament superi el cost total del projecte subvencionat.
c. Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les presents bases.
20.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics
o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost
total del projecte/activitat a desenvolupar. Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció públics concurrent que no s’hagi declarat en la sol.licitud.
21. RÈGIM SANCIONADOR
Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador que sobre sancions administratives
estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei Pressupostària i la Llei General Tributària.
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció
concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent.
22. RECURSOS
Contra les resolucions sobre la concessió de subvencions, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, davant de la Junta de govern local
o directament recurs contenciós administratiu davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la notificació.
23. MESURES DE GARANTIA
El beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció.
24. PUBLICITAT DE LA SUBVENCIÓ
La subvenció atorgada serà objecte de publicitat al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions,a través de la
seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al
web municipal
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25. VIGÈNCIA
Aquestes bases entraran en vigor a l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, transcorregut
el termini previst en l’article 65.2, a que es refereix l’art. 70.2, de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o deroguin.

https://www.dipta.cat/ebop/
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