ANUNCI DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

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 de Barcelona.

BASES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE DE CESSIÓ TEMPORAL DE
BICICLETES A LES EMPRESES I ELS EMPRESARIS O PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT
METROPOLITÀ
Preàmbul
L’Acord del Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per al mandat 2019-2023, signat el
25 de juliol del 2019, recull entre els seus objectius sectorials la promoció de l’ús de la bicicleta com
a mitjà de desplaçament sostenible i saludable.

B

Per tal d’impulsar accions concretes als polígons d’activitat econòmica i altres centres de treball on
es concentren un gran nombre de desplaçaments quotidians que es fan principalment en vehicle
privat, ocasionant problemes de contaminació i de congestió, es planteja impulsar novament una
subvenció en espècie corresponent a la cessió temporal de bicicletes a les empreses i els empresaris
o professionals per promoure el seu ús per a itineraris de mobilitat obligada. La subvenció consisteix
en facilitar, de forma gratuïta i durant sis (6) mesos, l’accés a bicicletes elèctriques i mecàniques,
plegables o no plegables, als treballadors/es dels centres generadors de mobilitat d’empreses i
d’empresaris o professionals, i als propis empresaris o professionals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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Barcelona, 15 de juliol de 2020
La secretària delegada, Glòria Vendrell Garrido
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Les esmentades bases s’han sotmès a informació pública per un període de trenta dies, durant els
quals no s’han presentat al·legacions, per la qual cosa l’aprovació ha esdevingut definitiva.

Pàg. 1-24

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 6 de maig de 2020,
va aprovar inicialment les “Bases reguladores de la subvenció en espècie de cessió temporal de
bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals de l’àmbit metropolità”, que atorgui l’AMB
en règim de concurrència competitiva, destinades a cedir de forma temporal bicicletes, elèctriques o
mecàniques, a les empreses i els empresaris o professionals dels municipis que conformen l’àmbit
territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per tal de promoure l’accés en bicicleta a la feina i
amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire i la salut dels ciutadans.

A

Exp. 900832/20

1

En els anys 2017 i 2018, es van realitzar dues proves
pilot, als polígons de Pedrosa de L’Hospitalet de
Llobregat i del Pla de Sant Feliu de Llobregat (amb la
participació d’un total de 18 empreses) i durant l’any
2019 es va crear el programa Biciempresa, durant el
qual un total de 49 empreses han gaudit de la
subvenció en espècie de bicicletes elèctriques.

Pàg. 2-24

https://bop.diba.cat

A

Els resultats de les enquestes de valoració
efectuades a les persones usuàries aporten dades
rellevants en relació als objectius del programa, com,
per exemple, que el 67% dels usuaris utilitzaven
principalment el cotxe o la moto abans de la prova de
la bicicleta, o que en un 65% dels casos el temps de
desplaçament ha estat igual o inferior respecte del
temps amb el mode habitual. En aquest sentit, es
constata que els objectius del programa de promoció
de l’ús de la bicicleta en detriment de l’ús del vehicle
privat motoritzat s’estan complint.

1. Objecte d’aquestes Bases
L’objecte d’aquestes bases és regular els criteris i el procediment de sol·licitud, atorgament,
concessió, justificació de les subvencions, que atorgui l’AMB en règim de concurrència competitiva,
de bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals situats als municipis que conformen
l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per tal de promoure l’accés en bicicleta a la
feina i amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire i la salut dels ciutadans.

2. Finalitat de les subvencions

B

La finalitat de la subvenció és facilitar el traspàs de desplaçaments quotidians en vehicle privat a la
bicicleta o a la bicicleta i el transport públic (desplaçaments intermodals). La iniciativa també promou
indirectament el servei Bicibox d’aparcament segur, en bona part disponible al costat d’estacions
ferroviàries (estacions de RENFE, FGC, metro o tramvia).

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Atesa la voluntat de l’AMB d’impulsar la mobilitat sostenible al territori, s’estableix una línia de
subvenció relativa a la cessió temporal de bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals
dels municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Així mateix, l’interès que han mostrat altres
empreses i polígons d’activitat econòmica sol·licitant
davant l’AMB la continuïtat del programa demostra la
bona acceptació d’aquestes iniciatives. Per tot
plegat, es proposa que el programa Biciempresa es
continuï oferint a totes les empreses de l’entorn
metropolità durant el període 2020-2023 i també
s’ampliï als empresaris i els professionals d’aquest
entorn.

2

L'usuari de la bicicleta serà un treballador de l'empresa, l’empresari o professional i el treballador
contractat per l’empresari o professional, tant per a desplaçaments in itinere (entre la seva residència
i el centre de treball), com també per a desplaçaments en missió (serveis o gestions que formen part
de l'activitat econòmica).
Els desplaçaments amb aquestes bicicletes hauran de tenir sempre origen o destinació dins del
territori de l'AMB.

5. Dotació pressupostària
La quantia total màxima de les subvencions concedides sota aquestes Bases no podrà superar la
quantitat de CENT MIL EUROS (100.000,00 €) desglossada de la següent forma:
D’acord amb el que estableix el Pla de Mobilitat Sostenible per als anys 2020-2023, CINQUANTA MIL
EUROS (50.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària T6010 44200 20400, o la que
correspongui, del Pressupost de l’AMB per a 2021 i CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00 €) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària T6010 44200 20400, o la que correspongui, del Pressupost de
l’AMB per a 2022.
Aquesta quantia màxima podrà distribuir-se entre diverses convocatòries.

6. Compatibilitat dels ajuts
Les subvencions regulades per aquestes Bases seran compatibles amb altres subvencions o ajuts
per a l’adquisició o l’ús de bicicletes procedents d’altres administracions o entitats públiques o
privades estatals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

https://bop.diba.cat
Pàg. 3-24

L'assignació final per part de l'AMB es farà segons el nombre total de bicicletes disponibles i el nombre
d'unitats sol·licitades per cada empresa i empresari o professional, amb un màxim de cinc (5)
bicicletes per beneficiari.

CVE 2020019302

Podran ser beneficiaris de les subvencions que regulen aquestes Bases les empreses, persones
jurídiques públiques o privades, i els empresaris o professionals localitzats als municipis que
conformen l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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4. Beneficiaris

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les bases d’aquestes subvencions preveuen posar a disposició dels treballadors de les empreses i
dels empresaris o professionals sol·licitants un nombre de bicicletes (elèctriques i mecàniques),
plegables o no plegables, durant un període de temps màxim de sis (6) mesos, per facilitar que els
treballadors de les empreses, per compte aliè, i els empresaris o professionals, i els seus treballadors,
comprenguin, de manera experimental, que els desplaçaments a la feina en bicicleta són possibles,
còmodes, segurs i econòmicament favorables.

A

3. Naturalesa dels ajuts

D’acord amb allò establert a l’article 14.2 i a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds per concórrer a una
convocatòria sota la regulació d’aquestes Bases es presentaran mitjançant una instància genèrica
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B

7. Lloc de presentació de les sol·licituds de subvenció i documentació

per registre electrònic accessible en el portal web de l’AMB, dins del termini establert a la
convocatòria, a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
l’extracte de l’esmentada convocatòria registrat a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

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 (persona jurídica pública o
privada) en el cas que el sol·licitant actuï en nom de l’empresa.

-

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

-

Còpia de la targeta d’identificació fiscal on consti el NIF definitiu de la persona jurídica pública
o privada.

-

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

-

En el cas de persones jurídiques, còpia de l’escriptura de constitució de l’empresa (incloent
els estatuts) i inscripció registral, i posteriors modificacions, si escau, o còpia de la
documentació acreditativa de la constitució de la persona jurídica.

-

Una breu memòria de motivació que expliqui:
o

Descripció de l'activitat a la que aniran destinades les bicicletes sol·licitades. Aquesta
motivació haurà d'implicar preferentment una reducció de l'ús de vehicles amb motor
de combustió i, per tant, del consum energètic, de les emissions contaminants i una
millora de qüestions relatives a la salut pública.

o

Les polítiques actives de mobilitat sostenible de l’empresa o de l’empresari o
professional.

o

Un llistat dels treballadors/es interessats i que indiqui l'activitat a la que es destinarà
cadascuna de les bicicletes demanades.

o

Un mapa de la situació de l’empresa o de l’empresari o professional i de l’estació
ferroviària més propera (ja sigui tren, tramvia o metro).

o

L'impacte de la mesura en la mobilitat sostenible en base als recorreguts que es
realitzaran en bicicleta (per exemple: viatges diaris en cotxe que s'evitaran,
quilometratge anual que deixarà de fer-se amb un vehicle de combustió, etc.).
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-

Pàg. 4-24

Còpia del DNI o NIE del representant de la persona jurídica pública o privada que signa la
sol·licitud.

CVE 2020019302

-

Data 17-7-2020

Còpia del DNI o NIE de l’empresari o professional que signa la sol·licitud.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

B

En conseqüència, la instància 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:

A

Entre la documentació que caldrà adjuntar a la instància genèrica per formalitzar una petició de
bicicletes s’haurà de presentar, degudament complimentat, el formulari que s’adjunta com annex 1 a
aquestes Bases, on s'indicarà el nombre i tipologia de bicicletes demanades i si han de ser plegables
o no. En cas de no indicar res al respecte, s'entendrà que no s'exigeix que la bicicleta sigui plegable.

-

Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i tributàries amb la Generalitat
de Catalunya, als efectes de sol·licitar una subvenció.

-

Atès que el cost mensual màxim per bicicleta que assumeix l'AMB és de 113,14€ (IVA inclòs),
si el sol·licitant és una persona jurídica, ha demanat altres subvencions a l'AMB i conjuntament
amb aquesta es superen els DEU MIL EUROS (10.000 €), caldrà emplenar el formulari 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.

-

En cas contrari, si el sol·licitant és una persona jurídica, caldrà certificar que aquesta no rebrà
més de DEU MIL EUROS (10.000,00 €) de subvenció, mitjançant la declaració responsable
que s’adjunta com annex 3 a aquestes Bases, als efectes del que disposa l’article 15.2 de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

-

Qualsevol altre document que la persona jurídica, pública o privada, o l’empresari o
professional vulgui afegir per completar el contingut dels anteriors (descriure).

8. Nombre màxim de sol·licituds
En una mateixa convocatòria, un mateix sol·licitant podrà presentar, com a màxim, una sol·licitud de
subvenció en espècie corresponent a la cessió temporal durant sis (6) mesos d’un màxim de cinc (5)
bicicletes (elèctriques o mecàniques, de passeig o plegables) per cada empresa o empresari o
professional sol·licitant.
La presentació d’una sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes
Bases reguladores.

9. Termini de presentació de la sol·licitud de subvenció
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.

https://bop.diba.cat

Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, als efectes de sol·licitar una subvenció.

Pàg. 5-24

-
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Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social, als efectes de sol·licitar una subvenció.

Data 17-7-2020

-

A

Com gestionarà l'empresa o l’empresari o professional aquestes bicicletes (qui se'n
responsabilitzarà, on seran guardades, on podran ser recarregades les bateries, etc.)
i quin seguiment de la seva correcta utilització pensa fer-ne.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

o

Un cop presentada una sol·licitud, i abans de la seva resolució, aquesta podrà ser modificada a
iniciativa del sol·licitant. En aquest cas, caldrà comunicar els canvis a l’AMB i aportar la nova
documentació que sigui necessària per modificar la sol·licitud inicial utilitzant una nova instància
genèrica on s’inclourà una declaració responsable descrivint la modificació, els motius i els nous
documents presentats, en format PDF.
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10. Modificació de la sol·licitud

11. Rectificació de defectes o omissions en la presentació de sol·licituds

2. Aportar un llistat de treballadors/es i/o empresaris o professionals interessats (sense incloure
dades personals) i explicar la tipologia de recorreguts i itineraris aproximats que es realitzaran
en bicicleta (fins a 5 punts).
3. Acreditar que l’empresa o el centre de treball de l’empresari o professional es troba a una
distància de més de 800 metres de l’estació ferroviària més propera (ja sigui tren, metro o
tramvia), resseguint la xarxa viària (5 punts).
La puntuació màxima serà de 15 punts. En cas d’empat, l’ordre es decidirà per sorteig.
13. Òrgans competents per a l’ordenació, la instrucció i la concessió
1. La competència per a l’aprovació de la convocatòria correspon al Consell Metropolità.
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.
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:


Presidència: Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat 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 membres tècnics de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible
de l’AMB.
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1. Acreditar que l’empresa té una política activa de mobilitat sostenible (per exemple, amb un
Pla de Desplaçament d’Empresa) o que l’empresari o professional implementa polítiques de
mobilitat sostenible (fins a 5 punts).

Data 17-7-2020

Si el nombre de bicicletes disponibles destinades a la convocatòria resulten insuficients per atendre
totes les sol·licituds, per tal de seleccionar les que seran objecte de subvenció es seleccionaran les
millors valorades fins arribar a cobrir l’oferta disponible. La valoració de les sol·licituds es farà d’acord
amb els criteris següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

12. Criteris d’assignació

B

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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

A

La documentació presentada ha de ser suficient per valorar els criteris d’assignació previstos en
aquestes Bases i en la corresponent convocatòria.



Igualment en formarà part un membre de la Intervenció de fons.

4. Aquesta Comissió de Selecció podrà demanar la col·laboració d’altres tècnics de l’AMB, en
cas que es consideri oportú.

3. La Comissió de Selecció proposarà a l’òrgan competent el llistat de sol·licituds admeses i el
nombres de bicicletes que els hi correspongui per tal de resoldre la concessió de les
subvencions.
4. Cada proposta de concessió de subvencions inclourà, com a mínim, el beneficiari i el nombre
de bicicletes subvencionades. Si escau, també s’inclouran les sol·licituds no admeses indicant
el motiu de la no acceptació.
5. Les subvencions concedides seran comunicades a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones d’acord amb l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

15. Termini de resolució de les sol·licituds, notificació i règim de recursos
El termini màxim per a l’atorgament de la subvenció serà de tres (3) 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’AMB. La manca de resolució dins de l’esmentat termini
tindrà efectes desestimatoris.
Un cop aprovada una concessió de subvencions, la resolució serà 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.
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
(2) 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 (1) mes
a comptar des del dia següent a la seva notificació.
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2. A tal efecte, la relació de sol·licituds estarà ordenada conforme a l’ordre d’entrada i es
resoldran en la mesura i en l’ordre en que quedin correctament presentades i completades.
La data d’entrada de la sol·licitud de subvenció marcarà l’ordre de les sol·licituds.

Data 17-7-2020

1. Un cop revisades les sol·licituds completes seguint l’ordre d’entrada, s’admetran les que
compleixin les condicions administratives i tècniques, que s’indiquen a les presents Bases i a
la corresponent convocatòria, i presentin la corresponent documentació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

14. Procediment de concessió de la subvenció.

B

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 produirse.

A

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
i a la corresponent convocatòria.

16. Acceptació de la subvenció
Transcorreguts deu (10) dies des de la notificació de l’acord de concessió sense que el beneficiari
hagi comunicat per escrit la renúncia al Registre General de l’AMB, es donarà per acceptada la
subvenció.

Les bicicletes cedides portaran una etiqueta identificativa amb el logo de l'AMB, en la forma que l'AMB
determini en el seu moment.

a)

Nomenar una persona que actuarà en tot moment com a responsable de la subvenció per part
de l’AMB.

b)

Cedir gratuïtament les bicicletes a les empreses i als empresaris o professionals signants de
l’acta de cessió per un període de sis (6) mesos. Les bicicletes seran elèctriques o mecàniques,
plegables o no, amb un equipament estàndard. L’AMB podrà adquirir les bicicletes via fórmules
de renting o similars.

c)

Garantir que les bicicletes cedides disposaran d’una assegurança en vigor durant tot el període
de cessió de les bicicletes, i d’un servei de manteniment sense cap cost addicional ni per part de
l’empresa, empresari o professional beneficiari ni per part dels usuaris finals de les bicicletes.
Tanmateix, en cas d’accident o robatori l’usuari de la bicicleta haurà de fer front a la franquícia
corresponent.

d)

Assegurar que les bicicletes cedides (i tots els seus elements) es troben en perfectes condicions
de funcionament i lliures de tot tipus de gravàmens, impostos, càrrecs o dèbits pendents de
liquidació.

e)

Facilitar gratuïtament, i durant el període de subvenció de les bicicletes a les empreses i als
empresaris o professionals, el servei d’aparcament segur de bicicletes als punts d’intercanvi
modal (estacions de RENFE, FGC i metro) i altres punts estratègics de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona mitjançant el servei metropolità Bicibox (www.bicibox.cat). Amb aquest objectiu, l’AMB
facilitarà als usuaris de les bicicletes el lliurament de la targeta d’usuari Bicibox.

f)

Facilitar la realització de sessions de formació als treballadors i als usuaris de les bicicletes
aportant informació sobre aspectes bàsics per a un bon ús de la bicicleta (posada en marxa,
funcionament, recàrrega de la bateria si és el cas, bloqueig de la bicicleta en una U invertida,
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En el desenvolupament de la present subvenció, l’AMB té la intenció d’assumir majoritàriament, però
no exclusivament, les accions orientades a facilitar la disponibilitat d’una bicicleta per part dels
treballadors i empresaris o professionals i l’oferta d’un aparcament segur als punts d’intercanvi modal,
i es compromet a:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

18.1 Accions responsabilitat de l’AMB

B

18. Drets i obligacions de les parts

CVE 2020019302

Pàg. 8-24

L’acta de cessió identifica cadascuna de les bicicletes cedides amb els seus números de sèries
(bastidor, motor i bateria), així com també les obligacions assumides per les parts.

https://bop.diba.cat

Un cop l'AMB hagi aprovat les sol·licituds de subvencions i contractat el servei de renting de les
bicicletes, es procedirà a la seva cessió a les empreses i els empresaris o professionals, prèvia
signatura conjunta de l’acta de cessió (veure Annex 4 d’aquestes Bases).

A

17. Cessió de les bicicletes

En el desenvolupament de la present subvenció, les empreses i els empresaris o professionals
signants de l’acta de cessió seran responsables d’organitzar internament l’assignació als treballadors
de les bicicletes que cedeixi l’AMB, i es comprometen a:
a) Acceptar la subvenció relativa a la cessió temporal de les bicicletes per part de l'AMB, mitjançant
la signatura de la corresponent acta sobre la subvenció en espècie.
b) Nomenar una persona responsable dins de la seva organització.
c) Promocionar la iniciativa entre els treballadors/es i identificar els beneficiaris de les bicicletes
cedides per l’AMB:
-

Informar tots els treballadors/es de la possibilitat de fer servir una de les bicicletes
cedides per l’AMB durant un determinat període de temps.

-

Elaborar una llista d’interessats/des, que s’utilitzarà com a llista d’espera en el cas que
les sol·licituds superin les bicicletes disponibles.

d) Gestionar i documentar l’assignació de les bicicletes als beneficiaris escollits i controlar el seu ús
segons les següents directrius:
-

Limitar el temps de gaudiment d’una bicicleta per part d’un treballador o d’un
empresari o professional a un període mínim d’un (1) mes i màxim de sis (6) mesos.

-

Limitar l’ús de les bicicletes cedides a l’àmbit geogràfic de l’AMB i, quan correspongui,
al personal propi, assegurant la identificació de la persona usuària en cada moment a
través del sistema d’assignació previ.

-

Assegurar l’ús de les bicicletes cedides majoritàriament per als desplaçaments a la
feina del treballador o empresari o professional beneficiari, combinant el
desplaçament amb el transport públic si així convé al beneficiari segons el seu lloc de
residència.

-

Comunicar a l’AMB els beneficiaris de cada bicicleta i el període de temps de
gaudiment, amb l’objectiu d’actualitzar les dades de l’assegurança.
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18.2 Accions responsabilitat de les empreses i dels empresaris o professionals signants de
l’acta de cessió

Pàg. 9-24

L'AMB vetllarà especialment per l'assoliment dels objectius de mobilitat sostenible (reducció de l'ús
de vehicles amb motor de combustió) expressats als documents de demanda de cada empresa i
empresari o professional.

CVE 2020019302

Al final del període de la subvenció, l’AMB realitzarà una enquesta de satisfacció/opinió entre els
treballadors i els empresaris o professionals beneficiaris de les bicicletes cedides i, juntament
amb les dades d’ús de les bicicletes, es redactarà un document d’avaluació de la subvenció amb
recomanacions de millora si escau.

Data 17-7-2020

h)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recollir i analitzar tota la informació generada (informes, enquestes, dades, etc.) i redactar un
document d’avaluació de la subvenció amb recomanacions de millora.

B

g)

A

assegurança, servei Bicibox, etc.), seguretat viària i regulació de la circulació en bicicleta, així
com les possibilitats d’aparcament segur i connexió amb el transport públic.

-

Garantir que els usuaris han rebut la formació i la informació necessària per fer un
correcte ús de la bicicleta.

L’usuari de la bicicleta es responsabilitzarà dels desperfectes causats a la bicicleta, a
les seves bateries, a d’altres elements i/o a tercers que resultin d'un ús incorrecte o
d’un ús negligent, així com de les multes i de la resta de sancions (administratives,
civils i/o penals) que recaiguin sobre el conductor durant la durada d’aquesta
subvenció en espècie.

-

L’usuari de la bicicleta es farà càrrec de la franquícia corresponent en cas d’accident
o robatori.

g) Comunicar a l’AMB qualsevol incident durant el període de la cessió. També comunicarà a l’AMB
les avaries o necessitats de manteniment de les bicicletes cedides.
h) Comunicar immediatament a la companyia d’assegurances i a l’AMB qualsevol accident en què
intervingui/n el/s vehicle/s cedit/s detallant els danys personals o materials que en resultin.
Mentre duri la cessió, les empreses i els empresaris o professionals facilitaran tot tipus
d’informació als treballadors sobre la mateixa i sobre la mobilitat:
-

j)

Disposaran d’un espai (físic i/o virtual) amb informació, on poder apuntar-se com a
interessat, sobre el servei d’aparcaments segurs Bicibox, sobre l’oferta de transport
públic, etc.

Un cop finalitzat el període de cessió, les empreses i els empresaris o professionals es
comprometen a retornar les bicicletes en bon estat a l’AMB, i a mantenir la promoció de l’ús de la
bicicleta en els desplaçaments a la feina dels seus treballadors amb alguna/es de les següents
opcions:
-

Mantenir els canals d’informació sobre mobilitat en bicicleta, l’aparcament de
bicicletes, així com a realitzar formació periòdica sobre mobilitat sostenible i segura.

-

Negociar ofertes amb proveïdors de compra col·lectiva de bicicletes, o contractes
preferents de lloguer o renting de bicicletes pels treballadors.

-

Valorar l’adquisició d’una flota de bicicletes d’empresa per a ús dels seus treballadors.

-

Valorar la possibilitat de compensar econòmicament els treballadors que realitzin els
desplaçaments in itinere i/o in labore en bicicleta.

B

i)

https://bop.diba.cat

-

Pàg. 10-24

L’usuari de la bicicleta haurà de guardar, tenir cura i fer ús de les bicicletes, i altres
elements rebuts, amb la màxima diligència i conforme a les instruccions rebudes a
l’acte de lliurament de la bicicleta, i respectant la legislació de trànsit i de seguretat
viària vigents.

CVE 2020019302

-

Data 17-7-2020

Les empreses i els empresaris o professionals seran responsables de les bicicletes mentre duri
la cessió. No obstant això, el treballador o l’empresari o professional que se’n benefici en nom
propi i que tingui assignada una bicicleta es farà co-responsable de la mateixa:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

f)

A

e) Facilitar aparcament segur a les bicicletes dins el recinte de l’empresa i de l’empresari o
professional, i permetre que les bateries (de les bicicletes elèctriques) es puguin recarregar al lloc
de treball.
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k) Les empreses i els empresaris o professionals beneficiaris autoritzen que el seu nom pugui ser
utilitzat en les campanyes informatives i de comunicació de l’AMB destinades a la promoció de la
bicicleta i la mobilitat sostenible.

e) Comunicar a l’AMB, amb l’acreditació documental a l’efecte, l’obtenció d’altres subvencions,
ajuts o recursos que financin l’activitat subvencionada, amb anterioritat a la finalització del
termini de justificació.
f) 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.
g) 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.

20. Principis ètics i regles de conducta dels beneficiaris
Els beneficiaris 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.
Particularment s'abstindran de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat
d'oportunitats i de lliure concurrència.
L'òrgan competent per a rebre i avaluar les denúncies serà la Presidència de l'AMB.
Amb caràcter general, les persones sol·licitants d'ajuts o subvencions i les que en resultin
beneficiàries 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.
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Pàg. 11-24

d) 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.

CVE 2020019302

c) 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.

Data 17-7-2020

b) Complir els requisits i condicions que determini l’atorgament de la subvenció. La subvenció
només podrà ser utilitzada amb la finalitat per a la qual ha estat atorgada.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) Donar compliment a les condicions fixades en la resolució d’atorgament de la subvenció.

B

Són obligacions dels beneficiaris o beneficiàries 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 les subvencions ja satisfetes.

A

19. Obligacions dels beneficiaris

c)

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries d'ajuts o en
els processos derivats d'aquestes convocatòries.

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 de Transparència, Accés a la informació pública i Bon govern del 29 de
desembre.

21. Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta per part d’un beneficiari 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 d’aquesta Llei pel que fa als
beneficiaris d'ajuts, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació
vigent en matèria de subvencions.
22. Actuacions de seguiment per part de l’AMB i justificació
L’AMB vetllarà especialment pel compliment d’aquestes Bases i per l’assoliment dels objectius que
s’hi detallen.
Els beneficiaris de la subvenció queden obligats a facilitar a l’AMB el seguiment de l’ús de les
bicicletes cedides, amb l’aportació de dades que acreditin el seu ús, per tal d’assegurar la correcta
aplicació d’aquestes Bases i l’assoliment dels seus objectius.

https://bop.diba.cat

c)

Pàg. 12-24

No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la
concessió de l'ajut.

CVE 2020019302

b)

Data 17-7-2020

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).

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a)

A

En particular, els sol·licitants d’ajudes o subvencions assumeixen les obligacions següents:

Les presents Bases reguladores seran objecte d’informació pública per un període de trenta (30) dies,
amb la corresponent publicació al Butlletí Oficial de la Província, al taulell d’anuncis de l’AMB i amb
la inserció d’una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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B

23. Publicitat

L’AMB haurà de remetre a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) informació sobre la
convocatòria i sobre les resolucions d’atorgament de subvencions d’acord amb l’article 20 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

26. Règim jurídic

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 17-7-2020

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, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i la resta de legislació concordant.

https://bop.diba.cat

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 i al Títol IV de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Pàg. 13-24

25. Infraccions i sancions

CVE 2020019302

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 (2) 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.

A

24. Recursos contra l’aprovació d’aquestes Bases
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ANNEX 1: SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ

Sol·licitud de subvenció
1. Dades destinatari

3. Dades bàsiques de la subvenció

Nom i cognoms: _________________________________________________________________________________________________________
NIF:________________________________________________________Càrrec que ocupa a l’entitat: ______________________________
La persona que actua en nom i representació de l’entitat DECLARA:
 En cas de persona jurídica, que la persona que signa la sol·licitud actua en nom i representació de
l’entitat i té competència per fer-ho d’acord amb: les funcions que els estatuts contemplen pel seu
càrrec, o acord dels òrgans de govern de l’entitat, o poder atorgats davant notari.
 Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i als documents que l’acompanyen, són
certes.
 Que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions de conformitat amb
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes de l’AMB i altres ens
municipals i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 Que, en el cas que aquesta subvenció li sigui atorgada, l’accepta expressament comprometent-se a:
1. El compliment de les condicions fixades per l’AMB.
2. El compliment i acceptació de la normativa vigent respecte les subvencions que atorga l’AMB,
especialment l’Ordenança General de Subvencions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
aprovada pel Consell Metropolità.
 Que ha obtingut o sol·licitat subvencions per la mateixa finalitat de les següents administracions
públiques o ens públics o privats:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. Representant

Data 17-7-2020

CVE 2020019302

Nombre i tipologia de bicicletes demanades:
 Nombre de bicicletes elèctriques de passeig:
 Nombre de bicicletes elèctriques plegables:
 Nombre de bicicletes mecàniques de passeig:
 Nombre de bicicletes mecàniques:

https://bop.diba.cat

Nom (de l’entitat o persona física): _____________________________________________________________________________________
NIF: ________________________________________________________________________________________________________________________
DNI: ________________________________________________________________________________________________________________________
Adreça (carrer, número, pis i porta): ___________________________________________________________________________________
CP:__________________________________________________________________________________________________________________________
Municipi:_____________________ Província:________________________________
Telèfon _______________________Correu electrònic: _______________________
Web:___________________________
Domicili a efectes de notificacions (no cal omplir si coincideix amb “adreça”):
____________________________________________________________________________________________________________________________

Pàg. 14-24

2. Dades sol·licitant

A

A qui s’adreça la sol·licitud: (Àrea, Direcció, Servei) __________________________________________________________________

B

(marqueu amb una X l’opció corresponent)
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A



Que s’obliga a comunicar qualsevol altre subvenció que sol·liciti o obtingui amb posterioritat a la data de
presentació de la sol·licitud.

Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social, amb
l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Que respecte al règim d’IVA, a efectes de la despesa subvencionable i la justificació, (marqueu amb una X l’opció
corresponent)
No té la possibilitat de deduir-se l’IVA suportat de les factures presentades com a justificants de despesa.
Té la possibilitat de deduir-se el 100% de l’IVA suportat de les factures presentades com a justificants de la despesa.
Com a conseqüència de l’aplicació de la regla de la prorrata, té la possibilitat de deduir-se un ________% de l’IVA
suportat de les factures presentades com a justificants de la despesa.
Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la inexactitud o falsedat d’aqueta declaració responsable és
motiu d’exclusió de la persona que realitza la sol·licitud de subvenció, com també motiu de revocació i/o reintegrament de la subvenció en el
casi que li sigui atorgada, sens perjudici de la possibilitat d’imposar les sancions que corresponguin i d’exigir les responsabilitats de qualsevol
tipus en què s’hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració- La inexactitud, falsedat o omissió de
dades essencials en aquesta declaració responsable, o l’incompliment dels requisits exigibles d’acord amb la legislació vigent per a l’obtenció
de la subvenció, determinarà el reintegrament de la subvenció, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que li pugin
ser exigides.
L'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la gestió
de la subvenció. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop realitzat el servei seran conservades per obligació legal com a part del
registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a www.amb.cat. Podrà accedir, rectificar, suprimir
i exercir la resta dels seus drets adreçant-se adjuntant el seu DNI a Serveis Jurídic, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62,
núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona o bé al correu electrònic a serveisjuridics@amb.cat.

https://bop.diba.cat

Que no ha rebut ni sol·licitat cap subvenció per a la mateixa finalitat de cap administració o ens
públic o privat

Pàg. 15-24

Ens privats

Import .................. €
Import .................. €
Import .................. €
Import .................. €
Import .................. €
Import .................. €
Import .................. €
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Altres ens públics

Àrea Metropolitana de Barcelona
Altres ens metropolitans
Generalitat de Catalunya
Administració central
Diputació provincial de Barcelona
Altres ens públics
Ens privats

Data 17-7-2020

AMB i altres ens
Metropolitans

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

I perquè així consti, signo la present declaració,

B

____________________________ , _______________________________ de 20 _____
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S’adjunta a la sol·licitud la següent documentació:
Còpia del DNI o NIE de l’empresari o professional que signa la sol·licitud.

En el cas d’empresari i professionals (autònoms), còpia de la comunicació d’alta en el règim
especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms.
En el cas de persones jurídiques, còpia de l’escriptura de constitució de l’empresa (incloent els
estatuts) i inscripció registral, i posteriors modificacions, si escau, o còpia de la documentació
acreditativa de la constitució de la persona jurídica.
Una breu memòria de motivació que expliqui:
o

Descripció de l'activitat a la que aniran destinades les bicicletes sol·licitades. Aquesta
motivació haurà d'implicar preferentment una reducció de l'ús de vehicles amb motor de
combustió i, per tant, del consum energètic, de les emissions contaminants i una millora
de qüestions relatives a la salut pública.

o

Les polítiques actives de mobilitat sostenible de l’empresa o de l’empresari o professional.

o

Un llistat dels treballadors/es interessats i que indiqui l'activitat a la que es destinarà
cadascuna de les bicicletes demanades.

o

Una mapa de situació de l’empresa o de l’empresari o professional i de l’estació ferroviària
més propera (ja sigui tren, tramvia o metro).

o

L'impacte de la mesura en la mobilitat sostenible en base als recorreguts que es
realitzaran en bicicleta (per exemple: viatges diaris en cotxe que s'evitaran, quilometratge
anual que deixarà de fer-se amb un vehicle de combustió, etc.).

o

Com gestionarà l'empresa o l’empresari o professional aquestes bicicletes (qui se'n
responsabilitzarà, on seran guardades, on podran ser recarregades les bateries, etc.) i
quin seguiment de la seva correcta utilització pensa fer-ne.

https://bop.diba.cat
Pàg. 16-24

Còpia de la targeta d’identificació fiscal on consti el NIF definitiu de la persona jurídica pública o
privada.

CVE 2020019302

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

Data 17-7-2020

Documentació acreditativa de la representació legal de l’empresa (persona jurídica pública o
privada) en el cas que el sol·licitant actuï en nom de l’empresa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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

A

Còpia del DNI o NIE del representant de la persona jurídica pública o privada que signa la
sol·licitud.

Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, als efectes de sol·licitar una subvenció.
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B

Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social, als efectes de sol·licitar una subvenció.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 17-7-2020

CVE 2020019302

Qualsevol altre document que la persona jurídica, pública o privada, o l’empresari o professional
vulgui afegir per completar el contingut dels anteriors (descriure).

https://bop.diba.cat

Si el sol·licitant és una persona jurídica, certificat d’aquesta declarant que no rebrà més de DEU
MIL EUROS (10.000,00 €) de subvenció, mitjançant el formulari adjunt com a annex 3, als efectes
del que disposa l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Pàg. 17-24

Atès que el cost mensual màxim per bicicleta que assumeix l'AMB és de 113,14€ (IVA inclòs), si el
sol·licitant és una persona jurídica, ha demanat altres subvencions a l'AMB i conjuntament amb
aquesta es superen els DEU MIL EUROS (10.000 €), caldrà emplenar el formulari 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.

A

Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i tributàries amb la Generalitat de
Catalunya, als efectes de sol·licitar una subvenció.

17

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 17-7-2020

CVE 2020019302

Pàg. 18-24

https://bop.diba.cat

A

ANNEX 2: DECLARACIÓ DE LES OBLIGACIONS DE TRANSPARÈNCIA 1
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ANNEX 3: DECLARACIÓ DE LES OBLIGACIONS DE TRANSPARÈNCIA 2

https://bop.diba.cat

Que la persona jurídica sol·licitant de la subvenció no rebrà un import superior a DEU MIL EUROS
(10.000,00 €) de subvenció, als efectes del que disposa l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

A

El/la Sr./a.............amb DNI número.............en qualitat de..........d’acord amb l’escriptura.......en nom
propi i en representació de..........amb NIF..........i domicili a efectes de notificacions al..........DECLARA

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 17-7-2020

CVE 2020019302

Pàg. 19-24

Signatura de la persona declarant:
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ANNEX 4: ACTA DE CESSIÓ TEMPORAL DE BICICLETES

ACTA DE CESSIÓ
PROFESSIONAL)

TEMPORAL

DE

(..)

BICICLETES

A

(EMPRESA/EMPRESARI/

D’altra, el/la Sr./Sra. ......................................................................................, en nom i representació
de l’empresa ................................................................................facultat per a la signatura d’aquesta
acta per escriptura de.........../poder notarial.....

MANIFESTEN
I.

Que, per acord del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data .... de.....de
2020, es varen aprovar les Bases reguladores de la subvenció en espècie de cessió temporal de
bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals de l’àmbit metropolità.

II.

Que, per acord de la Junta de Govern de l’AMB, es va aprovar la resolució de la subvenció en
espècie relativa a la cessió de bicicletes a favor de..........................

III. Que les parts consideren que la promoció de l’ús de la bicicleta en els desplaçaments a la feina
és una de les millors solucions per reduir la intensitat del trànsit i la contaminació atmosfèrica, i
poder finalment assolir la sostenibilitat de la mobilitat obligada als centres de treball.
Per tal de procedir a la cessió de les bicicletes sol·licitades, l’AMB i el beneficiari de la subvenció,
..................................., signen aquesta acta amb les clàusules següents:

20
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Pàg. 20-24
CVE 2020019302

D’una part, l’Il·lm. Sr. Antoni Poveda Zapata, en nom i representació de l’AMB com a Vicepresident
de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, en virtut del seu nomenament i en ús de les
atribucions que li confereix la Delegació de la Presidència d’1 d’agost de 2019 (BOPB 7 d’agost de
2019) i facultat per a la signatura d’aquesta acta per acord de……, de data….de….de 2020, assistit
en aquest acte pel senyor Marcel·lí Pons Duat, Secretari General de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, nomenat per Decret de Presidència, de data 26 de novembre de 2018, actuant les funcions
de fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en
exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons preceptua l’article
92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Data 17-7-2020

INTERVENEN

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

I, de l’altra, el/la Sr./Sra. ................................................................................., major d’edat, amb DNI
número .............................., com a Apoderat/da de/ Conseller Delegat ........................., facultat per a
la signatura d’aquesta acta per escriptura..............atorgada pel Notari.............amb número...del seu
protocol, inscrita........, en nom i representació de........................vàlidament constituïda amb
NIF:...................... i domicili social a....... de .........................................................

B

D’una part, l’Il·lm. Sr. Antoni Poveda Zapata, com a Vicepresident de Mobilitat, Transport i
Sostenibilitat de l’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB), amb NIF: P-0800258-F i
domicili al carrer 62, número 16-18, de la Zona Franca (08040) de Barcelona, assistit pel Secretari
General, el senyor Marcel·lí Pons Duat.

A

REUNITS

CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE.
La signatura del present document té per objecte l’acceptació per part de....... de les... bicicletes
cedides per l’AMB i relacionades a l’Annex 1 d’aquesta acta.

I.- A partir de la signatura d’aquesta acta, l’AMB i...................................... es comprometen a donar
compliment a les condicions expressades a les Bases reguladores de la subvenció en espècie de
cessió temporal de bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals de l’àmbit metropolità,
aprovades pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data.....de.....de 2020, i
que s’incorporen a les Bases com a annex.

El beneficiari, amb la signatura d’aquesta acta de cessió, també adquireix davant l’AMB un compromís
de difusió dels principis de la mobilitat sostenible i elèctrica, en particular fent publicitat a través dels
seus canals d’informació de la cessió de les bicicletes de la que ha estat beneficiària.
I per tal que així consti, i en prova de conformitat, les parts subscriuen el present document i el signen
electrònicament a Barcelona, amb efectes des de la darrera signatura.
Per l’Àrea Metropolitana de Barcelona,

Per l’empresa/empresari o professional

Data 17-7-2020

TERCERA. DIFUSIÓ.

CVE 2020019302

Pàg. 21-24

II.- El beneficiari facilitarà la informació que li requereixi l’AMB sobre l’ús i l’estat de les bicicletes
cedides durant el període corresponent.

https://bop.diba.cat

A

SEGONA. CONDICIONS.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sr. Antoni Poveda Zapata

Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat,
Transport i Sostenibilitat de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
Sr. Marcel·lí Pons Duat

B

Secretari General de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
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RELACIÓ D’ANNEXOS A L’ACTA DE CESSIÓ TEMPORAL DE BICICLETES
Annex 4.1 Relació de bicicletes cedides
Annex 4.2 Condicions del servei de manteniment i de la pòlissa d’assegurança

Annex 4.4 Recomanacions de bon ús de la bicicleta
Annex 4.5 Bases reguladores de la subvenció en espècie de cessió temporal de bicicletes a
les empreses i els empresaris o professionals de l’àmbit metropolità

Beneficiari:
Període de la cessió: sis (6) mesos
NÚMERO DEL
QUADRE

MARCA I
NÚMERO
DEL MOTOR

NÚMERO DE
SÈRIE
DE LA BATERIA

OBSERVACIONS

Data 17-7-2020

MODEL I
COLOR

Carregadors: ............

Cadenats: ............

Infladors: ............

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ALTRES MATERIALS CEDITS
Cascs: ............

Altres: ..........
PERSONES DE CONTACTE
Persona responsable de l’AMB i del beneficiari: telèfon i correu electrònic de contacte
ÀMB:
Empresa prestadora del servei:
Empresa beneficiària:
Empresari beneficiari
Professional beneficiari

B



CVE 2020019302

Pàg. 22-24

ANNEX 4.1. RELACIÓ DE LES BICICLETES CEDIDES

https://bop.diba.cat

A

Annex 4.3 Declaració de conformitat de la persona usuària

22

Annex 4.2 CONDICIONS DEL SERVEI DE MANTENIMENT I DE LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA
(a especificar segons l’operador de renting)
Annex 4.3 DECLARACIÓ DE CONFORMITAT DE LA PERSONA USUÀRIA
(a especificar segons l’operador de renting)

La correcta utilització del canvi de marxes mecànic pot millorar de forma substancial
l’experiència així com l’eficiència i les prestacions del motor. Recorda utilitzar les marxes
curtes, generalment marcades amb números baixos (1,2, 3...) per a les pujades, i les marxes
més llargues (6, 7, 8...) per a circular en pla o baixada.



Utilitza sempre els dos frens per a aturar la bicicleta, tot i que davant del dubte prem sempre
amb més força la maneta de dreta, que correspon al fre de la roda del darrera.



Per carregar la bateria a casa o a la feina cal utilitzar únicament el carregador subministrat.
Endolla primer el cable del carregador a la bateria i posteriorment connecta el carregador a la
corrent utilitzant un endoll convencional de 220V.



L’ús del casc és obligatori en cas de circular per carreteres interurbanes i es recomana com
a mínim per als trajectes llargs i si circules majoritàriament per calçada.



Circula amb precaució, prenent consciència de la velocitat superior d’una bicicleta elèctrica.



No circulis per les voreres. En cas de fer-ho, puntualment, recorda SEMPRE la prioritat dels
vianants i mantén la velocitat baixa en els espais de convivència.



Quan circulis per la calçada fes-ho pel mig del carril, tens tot el dret.



Les llums s’encenen deixant polsat el botó d’incrementar el nivell d’assistència durant uns 4
segons. Recorda que has de portar-les enceses si condueixes entre la posta i la sortida del
sol i en general en llocs amb poc il·luminació. Segons la il·luminació del teu trajecte valora
l’ús d’elements reflectants.



Redueix la velocitat en les interseccions i assegura’t que et fas visible, encara que tinguis la
prioritat. Procura buscar sempre el contacte visual amb la resta de persones conductores.



Senyalitza adequadament els canvis de trajectòria utilitzant els braços amb antelació.



Fes servir el timbre per avançar bicicletes i per alertar possibles vianants despistats.

Pàg. 23-24
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La bicicleta disposa d’un botó d’encesa i apagat així com d’un botó per a incrementar el nivell
d’assistència del motor i d’un altre per a disminuir-lo. Mentre no agafes pràctica en l’ús de la
bicicleta es recomana utilitzar la bicicleta amb nivells d’assistència baixos durant l’arrencada
així com en corbes pronunciades.

Data 17-7-2020



Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Abans d’utilitzar la bicicleta comprova que hi ha aire a les rodes, la roda davantera gira
solidàriament amb el manillar i els frens funcionen adequadament. La pressió d’aire
recomanada en cada neumàtic és d’uns 2,5 – 3,5 bars, i en tot cas s’especifica en el lateral
del neumàtic.

B



https://bop.diba.cat

A

Annex 4.4 RECOMANACIONS DE BON ÚS DE LA BICICLETA
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B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 17-7-2020

CVE 2020019302

Pàg. 24-24
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A

Annex 4.5 BASES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE RELATIVA A LA CESSIÓ
TEMPORAL DE BICICLETES A LES EMPRESES I ELS EMPRESARIS O PROFESSIONALS DE
L’ÀMBIT METROPOLITÀ (a annexar una vegada aprovades definitivament)
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