Divendres, 10 de febrer de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Viladecans
ANUNCI d'exposició pública
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Viladecans, en la sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2017,
ha adoptat entre d'altres, l'acord següent:
PRIMER.- APROVAR les bases específiques per sol·licitar i atorgar subvencions a les activitats comercials instal·lades a
Viladecans, per actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, durant l'any 2017.
SEGON.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de les bases específiques per sol·licitar i atorgar
subvencions a les activitats comercials instal·lades a Viladecans, per actuació de millora de les seves instal·lacions o
nova obertura, durant l'any 2017.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l'Àrea d'Alcaldia (Intervenció General, Tresoreria Municipal, Departament de
Gestió Econòmica, Oficina d'Assessorament Jurídica i Innovació, Oficina del Pressupost i Ingressos), a l'Àrea de
Planificació Territorial (obres)a l'Àrea de Promoció de la Ciutat (Can Calderon-VAE) i a l'Àrea de Medi Ambient i Ciutat
Sostenible (Activitats), pel seu coneixement i efectes.
S'acompanya adjunt el text íntegre de les bases per a la seva publicació:
BASES ESPECÍFIQUES PER SOL·LICITAR I ATORGAR SUBVENCIONS A LES ACTIVITATS COMERCIALS
INSTAL·LADES A VILADECANS, PER ACTUACIÓ DE MILLORA DE LES SEVES INSTAL·LACIONS O NOVA
OBERTURA, DURANT L'ANY 2017.
Preàmbul.
Continuant amb la línea estratègica d'aquest Ajuntament, impulsada per l'Àrea d'Empreses, Innovació i Ocupació
(Centre de Promoció Econòmica de Can Calderón), des de l'àmbit municipal es vol recolzar al teixit comercial de la
ciutat reduint els costos quan l'emprenedor o emprenedora inicia l'activitat, o bé facilitant a les empreses que decideixen
traslladar part de la seva activitat comercial a la nostra ciutat.
Així, mitjançant aquesta línea de subvencions es volen facilitar ajuts que donin suport al comerç de proximitat per a
millorar la seva competitivitat i consolidar l'atractivitat de la zona comercial urbana, amb el propòsit d'incentivar i
promoure la instal·lació de nous negocis, o les reformes i transformació dels que ja existeixen, per tal de contribuir a la
millora i l'enfortiment del comerç de proximitat a la nostre ciutat que alhora comporta una ciutat més dinàmica, viva,
activa i integradora.
Estan configurades com a ajudes als emprenedors, emprenedores i empreses que instal·lin les seves activitats
econòmiques al nostre municipi, les quals a més disposen dels serveis d'acompanyament, recolzament, etc., oferts pel
Centre de Promoció Econòmica de Can Calderon.

Segons el que disposa l'Ordenança General reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Viladecans, la qual té el
caràcter de Reglament general dels previstos en l'article 178 del Decret 2/2003 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i està adaptada a la Llei estatal 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
Article 2.- Objecte i àmbit de la convocatòria:
La Tinència d'Alcaldia de Pressupostos i Ordenances mitjançant el recolzament de l'Àrea d'Empreses, innovació i
Ocupació (Centre de Promoció Econòmica de Can Calderón) i de la Unitat de Gestió Tributària i Recaptació, dins dels
crèdits consignats al pressupost municipal per l'exercici 2017, convoca mitjançant concurrència competitiva, aquestes
ajudes dirigides als titulars de les activitats comercials del nostre municipi, sempre que el projecte empresarial que es
vulgui dur a terme sigui una activitat de comerç o de comerç serveis i compleixi els requisits establerts en aquestes
bases.
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Article 1.- Règim jurídic:
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Article 3.- Quantia i pressupost de la convocatòria:
L'import de les subvencions serà com a màxim l'import de la quota girada a la persona sol·licitant per la taxa per seveis
urbanístics (ordenança fiscal núm. 1.07) i de la taxa de la llicència, comunicació prèvia o declaració responsable quan el
projecte empresarial que es vulgui dur a terme sigui una activitat de comerç o de comerç serveis, per aquelles activitats
instal·lades al nostre municipi (ordenança fiscal núm. 1.08).
La partida pressupostària destinada a cobrir aquestes despeses es la:
Econòmic
48001

Funcional
15200

Orgànic
15051

Descripció partida
Foment Innovació i Emprenedoria

Un cop exhaurida la partida pressupostària destinada per cobrir aquestes subvencions, només es podran atorgar més
subvencions si aquesta s'augmenta per tal de cobrir en part o totalment les peticions realitzades.
Article 4.- Requisits:
Per beneficiar-se de les subvencions regulades en aquestes bases, s'han de reunir els següents requisits:
De forma general, a tots els casos:
1) L'activitat es definida o catalogada com activitat comercial, comerç o comerç al detall o minorista, segons estipula
l'article 7.10 de l'ordenança fiscal 1.08 reguladora de la taxa de la llicència, comunicació prèvia o declaració responsable
quan el projecte empresarial que es vulgui dur a terme sigui una activitat de comerç o de comerç serveis o restauració,
per aquelles activitats instal·lades al nostre municipi s'ha d'entendre que son:
a) Comerç: aquelles activitats on es realitza la venda directa de productes tangibles mitjançant un punt de venda físic.
b) Comerç-Serveis: aquelles activitats on es comercialitza un servei i també realitzen de manera paral·lela la venda de
productes tangibles tot disposant d'un punt de venda físic.
c) Restauració: aquelles activitats on s'ofereix alimentació i/o begudes elaborats per consumir en el mateix punt.
2) L'activitat ha d'ubicar-se dins la zona urbana consolidada definida a l'annex I de l'ordenança fiscal 1.03 reguladora de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
3) Abonament de les taxes liquidades o autoliquidades en base a les quals es sol·licita la subvenció en període
voluntari. En cas de la sol·licitud d'un pla de pagament pels sol·licitant, que aquest es compleixi segons les condicions
establertes.
4) Tant la sol·licitud de la subvenció, com l'acreditació del tribut pel qual es sol·licita l'ajuda, s'ha de produir durant el
temps de vigència d'aquestes bases, es a dir durant el 2017.

6) Els beneficiaris hauran de reunir les condicions generals per l'obtenció de subvencions que es regulen a la Llei
General de Subvencions i a l'Ordenança General Reguladora de les Subvencions de l'Ajuntament de Viladecans. La
justificació es farà mitjançant declaració responsable dels sol·licitants.
De forma específica, segons la tipologia de la subvenció sol·licitada:
A) Subvencions sobre la quota de la taxa per serveis urbanístics establerts a l'ordenança fiscal núm. 1.07, sempre que
l'obra s'hagi declarat i realitzat en els terminis i formes establertes legalment:, a més:
1) Zones d'interès comercial (75%), la ubicació de l'activitat comercial sigui dintre de la zona de Centralitat Comercial, o
els definits al Pla de millora urbana per al concreció d'usos al sector Centre de Viladecans, i a les zones de
Montserratina i Ponent, indicades a l'annex I de l'ordenança fiscal 1.08 reguladora de taxa de la llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable quan el projecte empresarial que es vulgui dur a terme sigui una activitat comercial, per
aquelles activitats instal·lades al nostre municipi.
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5) Queden exempts de subvenció, les altes de l'activitat i/o la autorització de les obres realitzades, quan el procediment
s'hagi iniciat mitjançant un procediment de legalització de la situació.
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2) Resta de la zona (25%), la ubicació de l'activitat comercial es situí fora de la zones d'interès comercial i dintre de la
zona urbana consolidada definida a l'annex I ha d'estar dins la zona urbana consolidada definida a l'annex I de
l'ordenança fiscal 1.03 de reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
B) Subvencions sobre la quota per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat de la ciutadania i les
empreses a través al sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls
posteriors a l'inici de l'activitat de les taxes per intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions establerts a
l'ordenança fiscal núm. 1.08, sempre que l'activitat no s'hagi donat d'alta mitjançant un procés de legalització, a més:
1) Zones d'interès comercial (50%), la ubicació de l'activitat comercial estigui dintre de la zona de Centralitat Comercial
Prioritària, Centralitat Comercial, i a les zones de Montserratina i Ponent, indicades a l'annex I de l'ordenança fiscal 1.08
reguladora de taxa de la llicència, comunicació prèvia o declaració responsable quan el projecte empresarial que es
vulgui dur a terme sigui una activitat de comerç o de comerç serveis, a més de les activitats ubicades al Carrer Sant
Marià del núm. 62-67 al 104-97 (entre Carrer Sant Antoni i Avinguda Molí), per aquelles activitats instal·lades al nostre
municipi, sempre i quan es presenti un informe de viabilitat emès per un tècnic dels Centres Locals de Serveis a les
Empreses adherits a la Xarxa Catalunya Emprèn.
2) Resta de la zona (25%), la ubicació de l'activitat comercial es situí fora de la zones d'interès comercial i dintre de la
zona urbana consolidada definida a l'annex I de l'ordenança fiscal 1.03 reguladora de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques, sempre i quan es presenti un informe de viabilitat emès per un tècnic dels Centres Locals de Serveis a
les Empreses adherits a la Xarxa Catalunya Emprèn.
3) Zones del Casc Antic (100%), la ubicació de l'activitat de comerç o comerç-serveis sigui a les zones de Casc Antic
marcades a l'annex II de l'ordenança, sempre i quan es presenti un informe de viabilitat emès per un tècnic dels Centres
Locals de Serveis a les Empreses adherits a la Xarxa Catalunya Emprèn.
4) Mercats Municipals (100%), la ubicació de l'activitat de comerç o comerç-serveis sigui als mercats municipals, sempre
i quan es presenti un informe de viabilitat emès per un tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses adherits a
la Xarxa Catalunya Emprèn.
5) Xarxa Reempresa (100%) quan el canvi de titularitat o reobertura de l'activitat s'hagi gestinat dins el programa Xarxa
Reempresa, amb el que col·labora el Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon,
acreditant-ho amb un certificat emès per un tècnic de Can Calderon una vegada realitzat el Pla de Reempresa.
Article 5.- Sol·licitud i documentació:
Les sol·licituds s'hauran de presentar pels mitjans disponibles per aquest ajuntament mitjançant el model específic
annex a aquestes bases.
Article 6.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es presentaran a les oficines establertes per l'Ajuntament de Viladecans o mitjançant qualsevol dels
mitjans previstos a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
disponible per aquest ajuntament.
Article 7.- Procediment de la subvenció:
Les sol·licituds s'hauran de presentar amb la instància tipus facilitada per part dels serveis municipals, com a màxim fins
a final d'any de vigor de la subvenció (31-12-2017), les quals seran tramitades en tres fases:
FASE 1.- Presentació de la sol·licitud de subvenció, registre i obertura de l'expedient.
Les sol·licituds de subvenció es presentaran a l'oficina de Viladecans Atenció Empreses (VAE). Aquest oficina serà
l'encarregada d'informar sobre les subvencions, realitzar el registre de les sol·licituds i obrir l'expedient.

3

CVE-Núm. de registre: 022017001755

El termini màxim per poder presentar les sol·licituds d'ajudes a les activitats comercials instal·lades a Viladecans per
actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura es l'últim dia de vigor d'aquesta subvenció, es a dir el 31
de desembre de 2017, o en el seu defecte un mes a comptar des del dia següent a la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província.
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També, es podrà rebre informació i la sol·licitud sobre les ajudes a qualsevol de les oficines del Registre General de
l'Ajuntament de Viladecans.
FASE 2.- Confecció dels informes previs a la resolució.
La tramitació de l'expedient correspon a per l'Àrea d'Empreses, Innovació i Ocupació.
1.- En cas de ser una sol·licitud de subvenció per la realització de les obres, es requerirà informe a l'Àrea de Planificació
Territorial, que informarà de:
a) Conforme l'obra per la qual es sol·licita la subvenció s'ha atorgat i realitzat conforme a normativa, sense que s'hagi
instat per part de l'administració a legalitzar l'obra.
2.- En tots els casos es redactarà informe per part dels serveis de gestió administrativa de l'Àrea d'Empreses, Innovació
i Ocupació Gestió Administrativa on s'indicarà:
a) Acreditació conforme el sol·licitant es una activitat de comerç o de comerç serveis de les contemplades a l'article 7.10
de l'ordenança fiscal núm. 1.08.
b) Conforme l'activitat per la qual es sol·licita la subvenció consta donada d'alta conforme a normativa, sense que s'hagi
instat per part de l'administració a legalitzar de l'activitat.
c) Si s'escau, la ubicació de l'activitat es dins les següents zones:
- Zona definida dins la zona urbana consolidada (OF 1.03 Annex I).
- Zona definida dins el Pla de millora urbana per la concreció d'usos al sector centre de Viladecans o el Pla de millora
urbana per la concreció d'usos al sector centre de Viladecans i les zones de Ponent i Montserratina (OF. 1.08 Annex I).
- Zona definida dins els carrers ubicats a la zona afectada pel programa Aixequem Persianes (OF. 1.08 Annex II).
- Si s'escau, conforme el canvi de titularitat o reobertura de l'activitat s'hagi gestionat dins el programa Xarxa
Reempresa.
FASE 3.- Resolució i notificació de la sol·licitud de subvenció.
Una vegada redactat i signat els informes previs indicats al punt anterior, Gestió Administrativa deriva l'expedient a la
Unitat de Gestió Tributària i Recaptació, per la seva resolució.
La Unitat de Gestió Tributària i Recaptació, comprovarà l'abonament de la/es taxa/es per les quals es sol·licita la
subvenció, així com el compliment de la resta de requisits (data de presentació de la subvenció i disponibilitat
pressupostaria).

A la persona beneficiària de la subvenció s'ingressarà integrament l'import de la mateixa al número de compte aportat a
la sol·licitud.
Article 8.- Responsabilitat per incompliment:
La falsedat de les dades i requisits exigits en aquesta convocatòria podrà donar lloc al reintegrament a les arques
municipals de l'import que procedeixi. Aquestes quantitats tindran la consideració d'ingressos de dret públic.
Article 9.- Verificació i control:
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar les actuacions de comprovació que siguin necessari per la tramitació de
l'ajuda.
Així, mateix, les ajudes que s'atorguin restaran sotmeses a les actuacions de fiscalització i control corresponents per
part de la Intervenció Municipal.
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La resolució i notificació de l'expedient es conclourà en un termini màxim de tres mesos des de la presentació de la
sol·licitud, en cas de silenci administratiu s'entendrà negatiu.
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Article 10.- Publicitat:
En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 16 de
l'ordenança general reguladora de subvencions municipals, es publicaran les subvencions atorgades segons la seva
quantia:
1. Es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, amb periodicitat anual, les subvencions concedides, amb expressió
de la convocatòria, la partida pressupostària, el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.
2. No serà necessària la publicitat assenyalada a l'apartat anterior en els casos següents:
a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en el Pressupost general de l'Ajuntament.
b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor d'un beneficiari concret, resultin imposats per una norma amb rang legal.
c) Quan l'import de les subvencions concedides, individualment considerades, sigui de quantia inferior a 3.000 EUR. En
aquest cas s'hauran d'anunciar en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament o entitat subvencionadora i les bases específiques,
el conveni o la resolució de concessió hauran de preveure altres procediments de publicitat adients.
d) Quan la publicació de les dades del beneficiari, per raó de l'objecte de la subvenció, pugui ser contrària al respecte i
salvaguarda de l'honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques en virtut del que estableix la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, i sempre i que, l'excepció a la publicitat assenyalada a l'apartat 1 s'hagi previst a la normativa
reguladora de la subvenció.
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Viladecans, 31 de gener de 2017
El tinent d'alcalde de Pressupostos i Ordenances, Pere Gutierrez Alemany

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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