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SEGONA. Model de les bicicletes objecte de la subvenció
Les bicicletes subvencionables poden ser elèctriques o mecàniques, plegables o de passeig. Les
característiques mínimes de les bicicletes són:
•
•
•
•
•
•

Mida estàndard per a un adult
Canvi de set velocitats o similar
Manillar i selló ajustables
Llums anterior i posterior
Timbre
Parafangs

A més a més, les bicicletes elèctriques han de tenir:
•
•
•
•
•

Motor elèctric de potència no superior a 250 W
Indicador de càrrega de la bateria
Indicador de velocitat i quilòmetres recorreguts
Autonomia d’aproximadament 50 km
Bateria de liti extraïble
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A aquest efecte, les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en espècie de cessió temporal
de bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals de l’àmbit metropolità, en règim de
concurrència competitiva, van ser aprovades inicialment pel Consell Metropolità de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) en la sessió celebrada el passat 6 de maig de 2020. A continuació,
el 18 de maig de 2020, es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i es va
inserir una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Com que
no s’hi va presentar cap al·legació en contra, les Bases s’han de considerar aprovades definitivament.
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Per tal de respondre a l’objectiu programàtic de l’Acord per al Govern de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per al mandat 2019-2023, signat el passat 25 de juliol de 2019, de promoure la mobilitat
sostenible al territori metropolità, es convoquen les subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per facilitar el canvi, en els desplaçaments quotidians, del vehicle privat a la bicicleta o a la
bicicleta i el transport públic (desplaçaments intermodals). Així, es preveu posar a disposició dels
treballadors de les empreses i dels empresaris o professionals sol·licitants un determinat nombre de
bicicletes (elèctriques i mecàniques), plegables o de passeig, durant un període de temps màxim de sis
(6) mesos, perquè comprenguin, de manera experimental, que els desplaçaments a la feina en bicicleta
són possibles, còmodes, segurs i econòmicament favorables.

APROVAT

Així mateix, les bicicletes:




S’han d’identificar amb els números de bastidor, de sèrie de la bateria i del motor.
S’han d’ajustar a les directives europees i normes UNE vigents i tenir una garantia mínima de
dos anys.
Han de portar una etiqueta d’identificació segons un disseny propi de l’AMB, sempre que
l’AMB així ho determini.

TERCERA. Quantia total màxima de la subvenció
L’AMB destinarà a aquesta convocatòria de subvenció la quantitat de SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS
SETANTA-VUIT EUROS (63.678,00 €), que es repartirà mitjançant les anualitats següents:



TRETZE MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS (13.678,00 €), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària T6010 44200 20400 (RÈNTING BICICLETES ELÈCTRIQUES), del pressupost de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a 2020.
CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària T6010 44200
20400 (RÈNTING BICICLETES ELÈCTRIQUES), del pressupost de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per a 2021.

L’aprovació de la despesa d’exercicis futurs resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d’aquesta convocatòria.
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1. Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció les empreses, les persones jurídiques públiques o
privades, i els empresaris o professionals localitzats als municipis que conformen l’àmbit
territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
L’AMB farà l’assignació final 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.
L'usuari de la bicicleta ha de ser un treballador de l'empresa, l’empresari o professional o un
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.

2. Els sol·licitants que vulguin optar a la subvenció hauran de presentar la instància de sol·licitud
(vegeu l’annex 1), on caldrà indicar el nombre i la tipologia de bicicletes demanades i si han de
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QUARTA. Beneficiaris, requisits per a la sol·licitud i manera d’acreditar-los

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - CONVOCATÒRIA

Per a aquesta convocatòria, l’AMB concedirà una subvenció en espècie de màxim cinc (5) bicicletes per
a cada empresa i empresari o professional sol·licitant.

APROVAT

ser plegables o no. En cas de no indicar-ho, s'entendrà que no s'exigeix que la bicicleta sigui
plegable.

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

-

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

-

Documentació acreditativa de la representació en 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 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-hi 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 inclogui:
o Descripció de l'activitat a la qual es destinaran 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 i les emissions contaminants,
així com la 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 Una llista dels treballadors interessats i l'activitat a la qual 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 de tren, tramvia o metro).
o L'impacte de la mesura en la mobilitat sostenible segons els recorreguts que es
faran 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 es desaran, on podran recarregar-se les bateries, etc.) i quin
seguiment d’utilització correcta té intenció de fer-ne.

3

Codi per a validació :OXY4H-PBZ9K-BJ3NG
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/12.

-
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3. La instància de sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:

APROVAT

-

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

-

Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb la Generalitat
de Catalunya, a l’efecte 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 que ha demanat altres subvencions a l'AMB
i, conjuntament amb aquesta, superen els DEU MIL EUROS (10.000 €), caldrà emplenar el
formulari adjunt en aquestes Bases com a annex 2, que és una declaració de les obligacions
de transparència, en compliment del que preveu l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

-

Si el sol·licitant és una persona jurídica i no rebrà més de DEU MIL EUROS (10.000,00 €) de
subvenció, caldrà que ho certifiqui mitjançant la declaració responsable que s’adjunta com
a annex 3 en aquestes Bases, a l’efecte 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 documents anteriors (descriureho).
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CINQUENA. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
1.

El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de l’extracte
d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades
Nacional de Subvencions, i finalitzarà al cap de 40 dies hàbils.

2.

Les sol·licituds per concórrer en la convocatòria d’aquestes Bases s’han de presentar, mitjançant
una instància genèrica, a través del registre electrònic accessible al portal web de l’AMB.

3.

En una mateixa convocatòria, cada sol·licitant només pot presentar, com a màxim, una sol·licitud
de subvenció (màxim 5 bicicletes).

4.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.

SISENA. Òrgans competents per a l’ordenació, la instrucció i la concessió
1. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
objecte de la convocatòria és la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’AMB.
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Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social, a l’efecte de sol·licitar una subvenció.

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - CONVOCATÒRIA

-

APROVAT

2. 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 tècnics de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’AMB.
- Un membre de la Intervenció de fons.
3. Aquesta Comissió de Selecció podrà demanar la col·laboració d’altres tècnics de l’AMB, en cas que
ho consideri oportú.
4. La Comissió de Selecció examinarà les sol·licituds i, d’acord amb el que es preceptua en les Bases
corresponents i en aquesta convocatòria, elaborarà la proposta de resolució de concessió de les
subvencions.
5. La convocatòria la resoldrà la Junta de Govern de l’AMB per delegació del Consell Metropolità, a
proposta de la Comissió de Selecció. Aquest òrgan també serà competent per resoldre les
modificacions, revocacions i altres incidències que puguin produir-se.
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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).
2. Aportar una llista de treballadors o empresaris o professionals interessats (sense incloure-hi
dades personals) i explicar la tipologia dels recorreguts i itineraris aproximats que es faran 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 de 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.
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Si el nombre de bicicletes disponibles destinades a la convocatòria resulta insuficient per atendre totes
les sol·licituds, per tal de seleccionar les que rebran la subvenció, se seleccionaran les sol·licituds més
ben valorades fins arribar a cobrir l’oferta disponible. La valoració de les sol·licituds es farà d’acord
amb els criteris següents:

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - CONVOCATÒRIA

SETENA. Criteris d’assignació

APROVAT

VUITENA. Procediment de concessió de la subvenció

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 en les Bases i en aquesta convocatòria, i
que presentin la documentació corresponent.

2. A aquest efecte, la relació de sol·licituds s’ordenarà conforme a l’ordre d’entrada i s’aniran resolent
en la mesura i en l’ordre en què estiguin presentades correctament i siguin completes. La data
d’entrada de la sol·licitud de subvenció marcarà l’ordre de les sol·licituds.
3. La Comissió de Selecció proposarà a l’òrgan competent la llista de sol·licituds admeses i el nombre
de bicicletes que els correspongui per tal de resoldre la concessió de les subvencions.
4. En cada proposta de concessió de subvencions s’indicarà, com a mínim, el beneficiari i el nombre de
bicicletes subvencionades. Si escau, també s’hi inclouran les sol·licituds no admeses i s’especificarà
el motiu de la no acceptació.
5. Les subvencions concedides es comunicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions, d’acord
amb l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

NOVENA. Termini de resolució i notificació i règim de recursos

3. Un cop aprovada una concessió de subvencions, la resolució serà objecte de publicitat i notificació
d’acord amb el que preveuen l’article 40 i els següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i s’hi pot interposar un recurs
contenciós administratiu en contra davant del jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el
termini de dos (2) mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació. Alternativament, i de
manera potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat en el termini d’un (1) mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació.

DESENA. Acceptació de la subvenció
Transcorreguts deu (10) dies des de la notificació de l’acord de concessió, si el beneficiari no ha
comunicat per escrit la renúncia, la subvenció s’entendrà acceptada.
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2. La manca de resolució dins de l’esmentat termini tindrà efectes desestimatoris.
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1. 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.

APROVAT

ANNEX 1. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

Sol·licitud de subvenció
1. Dades destinatari
A qui s’adreça la sol·licitud (Àrea, Direcció, Servei): _________________________________________________________________
Nom (de l’entitat o persona física): ___________________________________________________________

2. Dades sol·licitant
NIF: _____________________________________________________________________________________
DNI: _____________________________________________________________________________________
Adreça (carrer, número, pis i porta): __________________________________________________________
CP: _______________________________________________________________________________________
Municipi: _____________________ Província: ___________________________________________________
Telèfon: _______________________ Correu electrònic: ____________________________________________
Web:_______________________________________________________________________________________
Domicili a l’efecte de notificacions (no cal omplir-lo si coincideix amb l’adreça indicada més amunt):
____________________________________________________________________________________________

3. Dades bàsiques de la subvenció

4. Representant
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Nom i cognoms: ____________________________________________________________________________
NIF: ___________________ Càrrec que ocupa en l’entitat: _________________________________________
La persona que actua en nom i representació de l’entitat DECLARA:
 En cas d’una persona jurídica, que la persona que signa la sol·licitud actua en nom i representació
de l’entitat i que té competència per fer-ho d’acord amb: les funcions que els estatuts preveuen per
al seu càrrec, l’acord dels òrgans de govern de l’entitat o els poders atorgats davant de 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 i es compromet a:
1. Complir les condicions fixades per l’AMB.
2. Complir i acceptar la normativa vigent respecte a les subvencions que atorga l’AMB,
especialment l’Ordenança general de subvencions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
aprovada pel Consell Metropolità.

7

Codi per a validació :OXY4H-PBZ9K-BJ3NG
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 7/12.

____
____
____
____
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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 plegables:

APROVAT



Que ha obtingut o sol·licitat subvencions per a la mateixa finalitat de les següents administracions
públiques o ens públics o privats (marqueu amb una X l’opció corresponent):

AMB i altres ens
metropolitans

Altres ens públics

Ens privats

Àrea Metropolitana de Barcelona

Import .................. €

Altres ens metropolitans

Import .................. €

Generalitat de Catalunya

Import .................. €

Administració central

Import .................. €

Diputació provincial de Barcelona

Import .................. €

Altres ens públics

Import .................. €

Ens privats

Import .................. €

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


I, perquè així consti, signo la present declaració.

_________________________________ , ____________________________________ de 20 ________
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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 sol·licita la subvenció, com també motiu de revocació i/o reintegrament de la subvenció en cas 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 pugin ser
exigides.
Us informem que, per gestionar la subvenció, incorporarem les vostres dades en una base de dades responsabilitat de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB). Les vostres dades no se cediran a tercers i, un cop efectuat el servei, es conservaran per obligació legal com a part del
registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació, consulteu la nostra política de privacitat a www.amb.cat. Podeu accedir, rectificar,
suprimir i exercir la resta dels vostres drets a través d’aquesta adreça (cal que adjunteu una còpia del DNI): Serveis Jurídics, Exercici de
Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, o bé al correu electrònic
serveisjuridics@amb.cat.

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - CONVOCATÒRIA

CASORRÁN MARTOS, Sílvia (1 de 2)
Tècnic/a superior-DS Mobilitat Sostenible
Data signatura :27/07/2020 11:26:08
HASH:BA3B7EB465788A869CA8367752CF7977F178B177

CONILL VERGES, CARLES (2 de 2)
Director de Serveis Mobilitat Sostenible
Data signatura :27/07/2020 12:32:12
HASH:BA3B7EB465788A869CA8367752CF7977F178B177

Que s’obliga a comunicar qualsevol altra 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 l’efecte 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.

APROVAT

S’adjunta, a la sol·licitud, la documentació següent:
Còpia del DNI o NIE de l’empresari o professional que signa la sol·licitud.
Còpia del DNI o NIE del representant de la persona jurídica pública o privada que signa la
sol·licitud.
Documentació acreditativa de la representació en 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 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-hi
els estatuts) i inscripció registral, i posteriors modificacions, si escau, o còpia de la
documentació acreditativa de la constitució de la persona jurídica.

Descripció de l'activitat a la qual es destinaran 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 i de les emissions contaminants, així
com la 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

Una llista dels treballadors interessats i l'activitat a la qual 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 de tren, tramvia o metro).

o

L'impacte de la mesura en la mobilitat sostenible segons els recorreguts que es faran
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 es desaran, on podran recarregar-se les bateries, etc.) i quin
seguiment d’utilització correcta té intenció de fer-ne.

Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social, a l’efecte de sol·licitar una subvenció.

9

Codi per a validació :OXY4H-PBZ9K-BJ3NG
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 9/12.

o
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Una breu memòria de motivació que inclogui:

APROVAT

Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, a l’efecte de sol·licitar una subvenció.
Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb la Generalitat de
Catalunya, a l’efecte de sol·licitar una subvenció.
Atès que el cost mensual màxim per bicicleta que assumeix l'AMB és de 113,14 € (IVA inclòs), i
el sol·licitant és una persona jurídica que ha demanat altres subvencions a l'AMB i,
conjuntament amb aquesta, superen els DEU MIL EUROS (10.000 €), el formulari adjunt a
aquestes Bases com a annex 2, que és una declaració de les obligacions de transparència, en
compliment del que preveu l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Atès que el sol·licitant és una persona jurídica i no rebrà més de DEU MIL EUROS (10.000,00 €)
de subvenció, el formulari adjunt com a annex 3, a l’efecte 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.
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Qualsevol altre document que la persona jurídica, pública o privada, o l’empresari o
professional vulgui afegir per completar el contingut dels documents anteriors (descriure-ho).

APROVAT

ANNEX 2. DECLARACIÓ DE LES OBLIGACIONS DE TRANSPARÈNCIA 1
Declaració de les obligacions de transparència
En compliment de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
aprovada pel Parlament de Catalunya el 29 de desembre del 2014, les entitats beneficiàries de
subvencions per un import superior a 10.000 € estan obligades a informar l’Àrea Metropolitana de
Barcelona de les retribucions dels membres dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte
de fer-les públiques.
Les retribucions de les quals cal informar són les retribucions brutes anuals corresponents a l’any
en què es concedeix la subvenció o, en cas que encara no estiguin fixades, les de l'any fiscal
anterior.
L'entitat ha d'informar de la relació de noms i càrrecs dels membres dels seus òrgans de direcció o
administració, de la seva retribució (en cas que no en tinguin s’hi ha de posar “sense retribució”), i
del concepte de la retribució, si escau (per exemple, dietes per assistència a consells).
Si l'entitat incompleix aquesta obligació, l'Àrea Metropolitana de Barcelona no li concedirà la
subvenció.
DECLARACIÓ RESPONSABLE

RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ
CÀRREC

IMPORT
RETRIBUCIÓ

CONCEPTE

CASORRÁN MARTOS, Sílvia (1 de 2)
Tècnic/a superior-DS Mobilitat Sostenible
Data signatura :27/07/2020 11:26:08
HASH:BA3B7EB465788A869CA8367752CF7977F178B177

CONILL VERGES, CARLES (2 de 2)
Director de Serveis Mobilitat Sostenible
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NOM I COGNOMS

Lloc, data i signatura de la persona declarant:
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El/la Sr./Sra. _______________________________________________, amb DNI número
__________________, en nom propi o, si escau, en nom propi i de la persona física o jurídica a la
qual representa, a l’efecte que l’entitat pugui rebre subvencions de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona per un import superior a l0.000 €, declara sota la seva responsabilitat que l’any
________ les retribucions dels membres dels òrgans directius de l’entitat han estat les que es
detallen a continuació.

APROVAT

ANNEX 3. DECLARACIÓ DE LES OBLIGACIONS DE TRANSPARÈNCIA 2
El/la Sr./Sra. ......................................................., amb DNI número ........................., en qualitat de
............................., d’acord amb l’escriptura ........................, en nom propi i en representació de
............................., amb NIF ................. i domicili a l’efecte de notificacions a
...............................................................................................,
DECLARA:
Que la persona jurídica sol·licitant de la subvenció no rebrà un import superior a DEU MIL EUROS
(10.000,00 €) de subvenció, a l’efecte 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.
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Signatura de la persona declarant:

