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BASES REGULADORES ESPECIFÍQUES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER 
LA MOBILITAT SOSTENIBLE PER AUTÒNOMS I MICROEMPRESES  
 
 
 
1.Objecte i àmbit d’aplicació  
 
L’objecte d’aquestes bases és impulsar models de negoci 
ambientalment sostenibles , fomentant la compra de  vehicles elèctr ics, i  
híbr ids endollables d’autonomia superior a 40km,  dest inats al servei de 
taxi o a ús comercial,  per part d’autònoms i  microempreses de Molins de 
Rei.  
 
2. Finalitat 
 
El canvi cl imàt ic associat al ràpid augment de la temperatura del nostre 
planeta que constitueix el major repte mediambiental i socioeconòmic al 
que s’enfronten els països a una escala global.  Les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle és creixent, i les emissions de CO2 és  el pr incipal 
gas d’efecte hivernacle, i per tant  és necessar i que el sector 
empresar ial s igui socialment responsable ,  que els models de negoci 
siguin compatibles amb els condicionants ambientals , i contr ibuir a una 
mobil itat sostenible i  mil lorar la qual itat de l ’a ire.  
 
Per aquest motiu,  amb la f inalitat  de contr ibuir a la reactivació 
econòmica de les empreses, i que no es perdin l locs de trebal l,   i  
impulsar mesures que promoguin empreses ambientalment sostenibles, 
s’estableixen els ajuts per la mobil itat sostenible dels autònom s i  
microempreses.  
 
 
3. Empreses beneficiàries i requisits  
 
3.1.  Podran ser benef iciar ies de les subvencions les empreses siguin 
persones f ís iques o jur ídiques , que real i tzin una act ivitat econòmica, a 
Molins de Rei, i que compleixin amb els següents requisits:  
 

-  Ser t itular d’una l l icència de taxi,  en el moment de la sol· l ic itud de 
subvenció i f ins al moment de la concessió de la subvenció, en el 
cas d’adquisició de vehicles per a  servei de taxi.  

-  Jus t i f icar la necessitat per l ’act ivitat  de vehicle, en el cas 
d’adquisic ió per a ús comercial .   

-  Que l ’act ivitat econòmica est igui d’alta en el Cens d'Empresaris,  
Professionals i Retenidors abans de l ’1 de gener de 2020. 

-  Domici l i  f iscal a Molins de Rei.  

-  Que desenvolupi una act ivitat econòmica,  i  est igui en possessió 
dels permisos exigibles relat ius a l 'act ivitat.  

-  No tenir cap deute pendent amb l 'Ajuntament de Molins de Rei, la 
Seguretat Social i l ’Agencia Tributàr ia.  

-  Tingui deu o menys t reballadors.  
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-  No hagi acomiadat trebal ladors per acomiadament qual if icat 
d’ improcedent o nul per l ’òrgan judicial o realitzat un ERO en els 
6 mesos anteriors a la data de sol· l ic itud de la subvenció de la 
present convocatòria.  

-  No estar incurs en cap de les prohibic ions recol l id es en els 
apartats 2 i 3 de l 'art ic le 13 de la Llei  38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  

-  No haver estat sancionats, en resolució ferma, amb la pèrdua de 
la possibi l i tat d'obtenir subvencions, entre d’altres per infracció 
greu en matèria laboral.  

-  Complir els principis d’ igualtat de tracte i no discriminació en 
l ’àmbit laboral.  

-  Que en el cas que la empresa t ingui trebal ladors contractats els 
hi est igui pagant com a mínim el salar i corresponent al conveni al 
qual pertany i en qualsevol cas com a mínim 14.000€ anuals per 
contracte de trebal l a temps complert,  o la part proporcional en el 
cas que el contracte de treball s igui a temps parcial.   

-  Es podran presentar un màxim d’una sol· l ic itud per empresa.  
 
 
3.2.  L’Ajuntament de Molins de Rei podrà comprovar que l ’empresa es 
troba en possessió dels permisos corresponents a l ’act ivitat.  
 
3.3.  Restaran excloses les empreses de Trebal l Temp oral (ETT), les 
empreses del sector f inancer, assegurances, benzineres i  APIS,  les 
Administracions Públ iques i les entitats sense ànim de lucre .  
 
4. Quantia de la subvenció i despeses subvencionables  
 
L'Ajuntament de Molins de Rei subvencionar à amb un import màxim de 
2.000€  per empresa pel f inançament de l ’adquisic ió de vehicles  elèctr ics 
100%, amb un import màxim de 1.000€ per vehicles híbr ids endollables 
amb autonomia superior  a 40 km, destinats a l ’ús de taxi o a ús 
comercial.  Aquests imports s’incrementaran en un 10% en el cas 

d’acreditar el  desbal lestament d’un vehicle autoritzat  per al  ús comercial 

o de taxi sense et iqueta mediambiental de la DGT del qual era t itular ,  
en els tres mesos anteriors a l ’adquisic ió del vehicle subvencionat.    
 
Els vehicles subvencionables han de ser de quatre rodes, inclosos 
dintre dels permisos de conducció  B1, B o C1.  
 
També es subvencionarà motocicletes elèctr iques per a ús comercial,  
amb un import màxim de subvenció del 10% del preu de venda abans 
d’IVA, i amb un l l indar màxim de subvenció de 350€.    
 
Les subvencions s'atorgaran exclusivament per a la co mpra de vehicles 
nous, mitjançant  una adquisició directa o una adquisició per leasing o per  
renting, o per la compra d’un vehicle  semi nou (matriculat per primera 

vegada al  seu nom amb data posterior a l ’1 de gener de 2020) ,  d’un import  
abans d’ IVA de f ins a 35.000€, o 45.000€ en cas de persones amb 
mobilitat reduïda.  Una poster ior transmissió del vehicle no és objecte de 
subvenció.  
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5. Període  
 
El període imputable a l ’assignació econòmica és l ’associat a les 
despeses de l ’art icle anter ior que es real itzin a part ir  de l ’1 de setembre 
de 2020 i sempre abans del 21 de desembre de 2020.  
 
 
6. Presentació de sol·l icituds i documentació  
 
6.1.  El període de presentació de les sol· l ic ituds i de la documentació 
serà des de l 'endemà de la publ icació al But l let í Of icial  de la Província   
i  en el web municipal de l ’aprovació def init iva  de les bases f ins al 21 de 
desembre de 2020 o f ins que s’exhaureixi el crèdit  disponible.   
 
6.2.  El l loc de presentació de les sol· l ici tuds és a l ’Of icina d’Atenció a 
l ’Empresa de l ’Ajuntament de Molins de Rei, ubicada a Plaça del 
Mercat, 5-6, i  electrònicament a través de la web 
www.espaiempresa.cat. En qualsevol cas, es podran presentar 
sol· l icituds en la forma i condicions que estableix l 'art ic le 66.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre del procediment administrat iu comú de les 
administracions públ iques.  
 
6.3.  La documentació que s’ha de presentar és la següent:  
 

-  Model de sol· l ic itud normalitzat degudament emplenat. (Annex 1).  

-  Alta en el Cens d'Empresar is, Professionals i Retenidors: 
obl igacions censals (Model 036 o 037).  

-  NIF de l 'empresa.  

-  Pressupostos, factures, o altres documents acreditat ius de les 
despeses per les quals es demana la subvenció .  

-  Model de domici l iació de pagaments, signat per la persona 
sol· l icitant i conformat per l ’ent itat bancària. (Annex 2).  

-  D'acord amb el que preveu l 'art ic le 22 del RD 887/2006, de 21 de 
juliol,  pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions,  la presentació de la sol· l ic itud de subvenció 
comportarà l ’autorització de la persona sol· l ic itant perquè l ’òrgan 
que concedeix la subvenció obtingui de forma directa, mit jançant 
cert if icats telemàtics, l ’acreditació de que les persones 
benef ic iar ies o les entitats sol· l ic itants es troben al corrent en el 
compliment de les seves obl igacions tr ibutaries i amb la Seguretat 
Social.  No obstant això, el sol· l ic itant podrà denegar 
expressament el consent iment i haurà d'aportar l lavors els 
cert if icats de trobar-se al corrent tant en el compliment de les 
seves obl igacions tr ibutaries com amb la Seguretat Social.  

-  Cert if icats que acredit in que es troba al corrent del pagament de 
les obl igacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i  
de les obligacions tr ibutaries amb l 'Estat i la General i tat de 
Catalunya, en el cas que no autor itzi a l ’Ajuntament de Molins de 
Rei per obtenir les dades per mit jans electrònics.  
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En qualsevol moment del procediment,  l ’Ajuntament de Molins de Rei 
podrà sol· l icitar els documents d’aclariment o complementaris 
necessaris.  
 
La documentació es facil i tarà a l ’Of icina d’Atenció a l ’Empresa (Pl.  del 
Mercat,5-6), i també estarà disponible a la pàgina web 
www.espaiempresa.cat  
 
 
 
7. Procediment de concessió  
 
7.1.  La concessió s’efectuarà mit jançant el règim de concurrència 
competit iva,  per ordre de registre d’entrada de les sol· l icituds. Un cop 
presentada,  la sol· l icitud serà objecte d’estudi i  d’informe per part de la 
comissió avaluadora, que és l ’òrgan competent per a la instrucció  del 
procediment, constituïda per les persones següents:  
President: El President de l ’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la 
Vi la o el Regidor d’Empresa.  
Vocals :  La coordinadora de l ’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la 
Vi la i la Cap del Negociat d’Empresa o tècnics de l ’Àrea de  
Desenvolupament Estratègic de la Vila en qui deleguin.  
Secretar i:  Un trebal lador de l ’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la 
Vila 
7.2.  Aquesta comissió verif icarà que l 'empresa sol· l ic itant ha presentat 
la documentació exigible,  dins del termini establert,  i  que compleix els 
requisits establerts en aquestes bases. Per a l 'exercic i  d'aquestes 
funcions, la comissió comptarà amb l 'assessora ment del personal tècnic 
del Negociat d’Empresa.  
Si no s’aporta tota la documentació o si  no es compleixen els requisits, 
es requerirà l ' interessat per tal que en un termini de 10 dies hàbi ls a  
part ir  de l ’endemà de la recepció del requeriment per escr it ,  esmeni el 
defecte o adjunt i els documents percept ius. Si no ho fa així,  s'entendrà 
que desisteix de la seva sol· l ic itud, d'acord amb l 'art ic le 68 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre de procediment administrat iu comú de les 
administracions públ iques.  
 
7.3.  L’Alcalde serà l ’òrgan competent per a la resolució d’atorgament o 
denegació  de la subvenció. El termini màxim per resoldre i not if icar  
mitjançant Decret d’Alcaldia serà de dos mesos  a comptar des de la 
data de presentació de la sol· l ic itud en el Regist re General de 
l ’Ajuntament. La manca de resolució en el termini indicat  t indrà efectes 
desest imator is.  
 
7.4.  Els cr iter is de selecció per poder accedir a la subvenció són el 
compliment dels requisits que estableix l ’art ic le 3 i la presentació de la 
documen tació de l ’ar t icle 6.  
 
7.5.  Es podran concedir un màxim d’una subvenció per cada empresa 
per l ’objecte de les presents bases i per aquesta convocatòr ia.  
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7.6. En cas de que es presentin més sol· l ic ituds per rebre ajuts 

econòmics que pressupost disponible,  aquelles sol· l icituds que no han 

arr ibat  a obtenir  una subvenció, consti tuiran una borsa de reserva,  

suscept ible de rebre posteriorment ajut econòmic ( igualment per 

estr icte  ordre de presentació en el registre d’entrada) e n cas de que hi 

hagi renúncies,  revocacions d’ajuts econòmics  o s’ incrementi  l ’ import  

pressupostar i.   

 
8. Incompliment  
 
Procedirà la revocació total o parcial de la subvenció proposada o 
atorgada, i,  s i escau, el reintegrament dels fons rebuts, en el cas que el 
benef ic iar i incompleixi les obligacions establertes en aquestes bases o 
en la normativa general de subvencions.  
 
 
9. Renuncia 
 
Els benef iciar is poden renunciar de forma expressa, totalment o 
parcialment, a la subvenció atorgada, tot comunicant, mit jançant escrit  
motivat, en un termini màxim de quinze dies des del moment en que es 
produeixi el fet que motivi la renuncia i,  a aquest efecte, l ’òrgan que va 
concedir- la dictarà la resolució corresponent.  La renúncia produïda una 
vegada inic iat el  seu cobrament comportarà el reintegramen t de la 
quantitat total o parcial de la quant ia percebuda .  
 
 
10. Pagament de la subvenció, termini i  forma de justificació  
 
L’ import de l ’ajut econòmic s’abonarà en un 100% a la presentació de la 
següent documentació:  
 
-Factura de compra del vehicle degudament desglossada, amb indicació 
de la matr ícula o bastidor, marca, model i versió del vehicle adquir it .  
-Contracte de leasing o renting, si s’escau .   

-Cert if icat acreditat iu de la baixa definit iva (desbal lestament) d’un 

vehicle autor itzat per al ús comercial o de taxi sense et iqueta 
mediambiental de la DGT.  
-Justif icant del pagament , o altres documents acreditat ius de les 
despeses, i el rebut bancar i conforme s'ha efectuat el seu pagament. No 
s'acceptaran pagaments en metàl· l ic.  
-  Fitxa tècnica del vehicle adquir it ,  en la qual han de constar la t ipologia 
del vehicle, el combustible que empra i la tecnologia.  
-  En el cas de vehicles destinats al servei de taxi,  la l l icència del taxi 
emesa per l 'Administració competent corresponent al vehicl e per al qual 
es demana la subvenció.  
 
El pagament de l ’ajut econòmic es real itzarà mit jançant transferència al 

compte bancari de l ’empresa.  

El termini de presentació de la just if icació serà de dos mesos des de 
l ’atorgament de la subvenció, i sempre abans del 28 de febrer de 2021.  
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11. Seguiment, verificació i control  
 
L'Ajuntament de Molins de Rei establ irà els mecanismes de seguiment i 
avaluació que permetin comprovar el grau de compliment.  
 
Aquesta convocatòria de subvencions es l l iure, revocable i no d ona dret 
a futures convocatòr ies.  
 
 
12. Aplicació pressupostaria i  f inançament  
 
El pressupost de que disposa el Negociat d’Empresa en el seu 
pressupost ordinar i per a l 'any 2020 és:  
 
12.1. L' import màxim corresponent a l 'atorgament d'aquesta subvenció és 
inic ialment de  20 .000€ per a l ’any 2020, a càrrec de l ’apl icació 
pressupostàr ia (5200.433101.47005) Ajuts Mobil itat Sostenible per 
autònoms i microempreses dels pressupostos de l 'Ajuntament de Molins 
de Rei.  
 
12.2. La concessió de les subvencions resta condicionada a l ’existència 
de crèdit  adequat i suf icient en el moment de la resolució d'atorgament.  
 
13. Obligacions dels beneficiaris  
 
Les persones benef iciar ies hauran de complir les obl igacions següents:  
-  Just if icar el compliment dels requisits i condicio ns que determinen la 

concessió de la subvenció.  
-  Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els 

òrgans competents,  aportant tota la informació que els sigui 
requerida.  

-  Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tr ibutarie s 
i amb la Seguretat Social.  

-  Complir qualsevol al tra obligació que es derivi d'aquestes bases i de 
les disposicions generals vigents.  

 
14. Incompatibilitats 
 
La subvenció regulada en aquestes bases serà compatible amb 
qualsevol altra per a la mateixa despesa subvencionable percebuda per 
una altra administració pública,  sempre que la suma de les subvencions 
no excedeixi del 100% del cost de l ’objecte subvencion at.  
 
 
15. Publicitat  
 
Les subvencions atorgades a l 'empara d'aquestes bases seran objecte 
de public itat a través de la seu electrònica i el taulel l d’anuncis de 
l 'Ajuntament, al Butl let í Of icial de la Província de Barcelona, i  s’ inser irà 
referència d’aquest  anunci al Diari  Of icial de la General itat de 
Catalunya.  
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Encarna Lombardía  Fernández,    El id ia  Cerdà Albero,   

            Cap del  Negociat  d 'Empresa   Assessora Jur íd ica  
 
 
 
La convocatòr ia i  les subvencions atorgades es remetran a la “Base de 
Datos Nacional de Subvenciones”, d’acord amb l ’art ic le 18 i  20 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
 
 
16. Disposició final  
 
En tot allò no recol l i t  en aquestes Bases Especif iques es regirà per 
l ’Ordenança reguladora de la concessió de  subvencions aprovada per 
Ple de l ’Ajuntament de Molins de Rei de 25 de gener de 2018, així com 
per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juny, que la desenvolupa.  
 
 
Molins de Rei, 10 de setembre  de 2020 


