
PRP2021/666. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN  RÈGIM DE COMPETÈNCIA COMPETITIVA 
ADREÇADES A LA COMPRA DE BICICLETES O ALTRES VEHICLES DE TRACCIÓ 
HUMANA.

Atesa la proposta elaborada per l’àrea de Gestió Ambiental en funció de les conclusions 
del Pacte de Poble respecte de les bases per a la concessió de subvencions a entitats 
sense ànim de lucre per activitats 2021 que amb caràcter anual son convocades per 
finançar projectes d’entitats en diferents àmbits.

Atès que l’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions, 
mitjançant pública concurrència, a les persones físiques o jurídiques domiciliades a Palau-
solità i Plegamans que comprin bicicletes o altres vehicles de tracció humana, incloses les 
de tipus elèctric.

Atesos els antecedents exposats.

Es proposa l’adopció dels següents acords

Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores per a l’atorgament 
de subvencions en règim de competència competitiva adreçades a la compra de bicicletes 
o altres vehicles de tracció que es transcriu en annex.

Segon.- Autoritzar la despesa   amb càrrec a l’aplicació  pressupostària    
30402/17200/48009,  per import de 10.000,00 euros.

Tercer.- Les bases i la convocatòria es publicaran al Butlletí Oficial de la Província  i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, publicant-se també una ressenya en el DOGC, establint-
se un termini de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació  al BOPB a 
l’efecte de possibles reclamacions, en el benentès que de no formular-se cap al·legació, 
restaran aprovades definitivament sense necessitat de l’adopció de cap altre acord exprés.
 
Quart.- Contra aquest acte administratiu, definitiu en via administrativa, podrà interposar-
se en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la 
notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona

ANNEX



CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE COMPETÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES A LA COMPRA DE BICICLETES O ALTRES 
VEHICLES DE TRACCIÓ HUMANA.

1. OBJECTE  
  
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions, mitjançant pública 
concurrència, a les persones físiques o jurídiques domiciliades a Palau-solità i Plegamans que 
comprin bicicletes o altres vehicles de tracció humana (patinets), incloses les de tipus elèctric.   

2. REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES  
  

Podran tenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquesta 
convocatòria les persones que compleixin els requisits següents:  

2.1 Les persones físiques han d’estar empadronades a Palau-solità i Plegamans; les persones 
jurídiques han de tenir la seu social o l’activitat habitual en el municipi; les persones jurídiques 
sense ànim de lucre han d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

2.2 Trobar-se al corrent de totes les obligacions tributàries i de Seguretat Social.  

2.3 La resta de requisits fixats per l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.  

3. CONDICIONS ESPECÍFIQUES  

3.1 La compra de la bicicleta o altre vehicle de tracció humana s’ha de realitzar a un comerç 
dins la comarca o l’Àrea de influència de la Riera de Caldes (AMERC) i se n’exclouen les grans 
superfícies.

3.2 Les persones físiques només podran accedir a una sola compra subvencionada d'una 
bicicleta o vehicle. Les persones jurídiques podran accedir a una compra subvencionada màxima 
de 2 bicicletes o vehicles. 

3.3 Durant el període de 2 anys des de la data de la compra, la persona beneficiària no podrà 
vendre a tercers la bicicleta o vehicle comprats amb la subvenció de l'Ajuntament. 



3.4 Durant el període de 2 anys des de la data de la compra, la persona beneficiària haurà de 
presentar presencialment la bicicleta o vehicle subvencionat en qualsevol moment que 
l’Ajuntament li ho requereixi. 

4. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
 
4.1 Les quantitats que es destinen a la convocatòria regulada per aquestes bases, aniran a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries i seran les que es troben en el pressupost  de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i per un import de 10.000 €.

4.2 La comissió de valoració podrà proposar l’ampliació de la quantia de l’anterior consignació 
pressupostària i sense necessitat d’una nova convocatòria, si així ho aconsellen el nombre de les 
sol·licituds presentades, amb anterioritat a la resolució de la concessió de les subvencions, 
conforme estableix l’article 58 del reglament de subvencions RD 887/2006, de 21 de juliol.  

4.3 La quantia màxima de la subvenció serà del 20 % de l’import de la bicicleta o altre vehicle 
de tracció humana, més els complements: cistella, llums i casc, amb un màxim de 250 €, restant a 
càrrec de la persona sol·licitant de la subvenció l’aportació de la resta del cost.

5. PROCEDIMENT 

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són 
lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa de subvencions i les 
presents bases, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es 
poden al·legar com a precedent.

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència. Aquest procediment per a 
la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, mitjançant la 
convocatòria de concurs públic.

La convocatòria pública de les subvencions s’ajustarà a allò que disposen les bases generals 
aprovades i seran d’aplicació a partir de la publicació al butlletí oficial de la província, sense 
perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat.



 
5.1 Presentació de sol·licituds 
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar conforme el formulari de sol·licitud normalitzat que es 
facilitarà a les persones interessades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i publicat al web municipal, i 
adjuntar la factura d’adquisició emesa per la botiga o comerç de venda d’aquesta tipologia de 
vehicles.

5.2 Termini i lloc de presentació de sol·licituds 
El termini màxim de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, 
serà de 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona.
 

Si la sol·licitud no reuneix els requisits que preveuen aquestes bases, l’òrgan competent requerirà 
a la persona interessada l’esmena dels defectes o omissions en el termini màxim, improrrogable, 
de 10 dies, tot indicant-li que de no fer-ho se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud, d’acord 
amb el que prescriu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.  

Les persones jurídiques hauran de formular la seva sol·licitud a través del portal de tràmits de la 
seu electrònica municipal (www.palauplegamans.cat). Només les persones físiques podran 
formular la sol·licitud presencialment a l’Oficina en Matèria de Registre (Pl. de la Vila, 1 de 8.30h a 
14h).

Aquest formulari serà signat per la persona sol·licitant, incloent les dades identificatives de la 
persona sol·licitant, el model de la bicicleta o vehicle de tracció humana a adquirir i les seves 
característiques,  i el preu de compra IVA inclòs (sense deduir la subvenció).
En cas d'una compra de més d'una bicicleta per part d'una persona jurídica, s'omplirà una 
sol·licitud per cada una de les bicicletes o vehicles de tracció humana a comprar.

5.3 Valoració de les sol·licituds
La comissió de valoració constituïda a aquests efectes, presidida per el/la regidor/a de Medi
Ambient, tècnic/a i auxiliar administratiu/va de l'Àrea, informarà de les sol·licituds presentades en 
la convocatòria i emetrà la proposta d'admissió de les sol·licituds i proposta d'adjudicació de les 
subvencions amb la quantia subvencionable. En relació a les sol·licituds desestimades, l’informe-
proposta haurà de contenir, de manera succinta, els motius de la desestimació. 

L'ordre de resolució de les sol·licituds rebudes seguirà l'ordre d'entrada al Registre General.



5.4 Proposta i resolució
La comissió de valoració elevarà a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament la corresponent 
proposta de resolució, degudament motivada d’acord amb les presents bases. 

La proposta de resolució inclourà una relació ordenada de les sol·licituds que complint les 
condicions establertes en aquesta convocatòria, no hagin estat estimades per superar-se la 
quantia màxima del crèdit fixat.   

 
El termini per a la resolució del procediment és de tres mesos, comptadors a partir de l’endemà de 
la data final del període de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que 
s'hagi notificat resolució expressa, es podrà entendre desestimada la sol·licitud.   

5.5 Publicitat de l’atorgament de les subvencions   
La resolució d’atorgament de la present convocatòria es publicarà en el tauler d’edictes electrònic i 
al web municipal: La llista de les persones beneficiàries (quatre xifres del número de DNI o 
document equivalent) i les quanties atorgades. D'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei 
39/2015, del Procediment Administratiu Comú, aquesta publicació substitueix la notificació 
individual.

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions, de conformitat amb l’article 20 de la LGS.

5.6 Acceptació de la subvenció 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs de 20 dies naturals a partir de la 
publicació al tauler d’edictes electrònic, sense que la persona beneficiària hagi manifestat 
expressament les seves objeccions.  

5.7 Justificació de la subvenció
Caldrà presentar a través del portal de tràmits de la seu electrònica municipal 
(www.palauplegamans.cat) o presencialment, només les persones físiques que així ho escullin, a 
l’Oficina en Matèria de Registre (Pl. de la Vila, 1 de 8.30h a 14h), la factura de la compra de la 
bicicleta o altre vehicle de tracció humana, sense la qual la subvenció no es farà efectiva. 

L'Ajuntament podrà reclamar a les persones beneficiàries en el cas de rebre factures incompletes o 
errònies, fet que pot donar lloc a la revocació de la subvenció, al reintegrament, en el seu cas, de 
les quantitats percebudes indegudament incrementades amb els interessos i recàrrecs d’aplicació 



i, si és procedent, a la sanció administrativa corresponent, de conformitat amb allò que preveu la 
Llei general de subvencions. 

El termini per la justificació és d’un màxim de tres mesos des de la publicació de la resolució al 
tauler d’edictes i al web municipal.

5.8 Pagament de la subvenció
El pagament a les persones beneficiàries de les subvencions es realitzarà en un sol pagament i en 
el termini màxim de dos mesos des de la data de presentació de la factura justificativa presentada 
al Registre d’entrades de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

El pagament s'efectuarà per part de l'Ajuntament mitjançant transferència al número de compte 
facilitat per la persona beneficiària en la sol·licitud. 

6. RÈGIM DE RECURSOS 
 
La resolució del procediment tant si és de forma expressa com per silenci negatiu, és ferma en via 
administrativa i contra la mateixa es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició i, en 
qualsevol cas, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats i tribunals d’aquest ordre 
jurisdiccional.  
 

7. PUBLICITAT I INFORMACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES 
 
L’Ajuntament publicarà a la pàgina web municipal (www.palauplegamans.cat) una relació de les 
subvencions concedides, amb indicació de l’import i les persones beneficiàries, la informació 
relativa al control financer i la justificació o rendiment de comptes de la subvenció, segons 
estableix l’article 15 de la llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, sense perjudici de la publicació en els diaris oficials que pugui 
correspondre i de la protecció de les dades personals, de conformitat amb el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.  

8. INFRACCIONS I SANCIONS 



 

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que disposa el Títol IV de la LGS en el títol IV del 
RLGS. 

9. RÈGIM JURÍDIC  
  
En tot allò no previst en aquesta convocatòria resultarà 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 Llei general de subvencions, les Bases d’Execució del Pressupost general per a 
l’exercici al que afectin; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

10. PROTECCIÓ DE DADES  

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals s’informa a les persones sol·licitants que les dades personals seran 
incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans amb la 
finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions 
establerts en aquesta convocatòria i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la 
prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables 
en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 
conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació 
consulti la nostra política de privacitat.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la 
resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé 
per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per correu convencional a 
l’adreça següent: plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.
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