BASES QUE REGULEN LA SUBVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
A LA COMPRA DE BICICLETES ELÈCTRIQUES.
1. MOTIVACIÓ
El Pla de Mobilitat Urbana de Molins de Rei 2015-2020 preveu el desenvolupament del
Pla Director de la Bicicleta, amb la promoció activa de la bicicleta convencional i la
bicicleta elèctrica, amb un potencial significatiu en les zones més elevades del
municipi. L’Ajuntament de Molins de Rei (en endavant, Ajuntament), en data 28 de
novembre de 2019, va aprovar el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de Molins de Rei
(PLACC), on es contempla, entre d’altres, l’acció “MOB-2: Promoció de la bicicleta
elèctrica”, pels anys 2020-2025.
En el marc d’aquesta acció, l’Ajuntament adquirirà bicicletes elèctriques com a
alterativa al vehicle de combustió, tant en l’àmbit de la prestació de serveis municipals
com en l’àmbit privat, ja que no contaminen l’atmosfera, tenen un consum reduït, no
emeten sorolls i són fàcilment adaptables a les pronunciades pendents que hi ha en
alguns carrers del municipi de Molins de Rei. Aquesta acció pretén iniciar al municipi
un canvi modal del cotxe a la bicicleta elèctrica, i s’adreça especialment a gent gran,
ciutadans que realitzen desplaçaments de la residencia a la feina d’aproximadament 5
km o més i veïns de nuclis urbans amb itineraris amb pendents.

https://bop.diba.cat

B

També es preveu la compra subvencionada de bicicletes elèctriques per a la creació
de petites flotes d'empresa, de centre de negocis, de polígons d'activitat econòmica,
entre d’altres, que s'orientin a promoure l’ús de la bicicleta per a itineraris de mobilitat
obligada entre els seus treballadors.

Pàg. 1-16

Seguidament s’insereix literalment el text íntegre de les bases reguladores per a la
concessió de la subvenció:

CVE 2020033856

Un cop finalitzat el termini d’informació pública sense haver-se presentat al·legacions
i/o reclamacions, les bases aprovades inicialment han quedat aprovades de manera
definitiva, sense necessitat d’ulterior acord.

Data 26-11-2020

Aquest acord va quedar exposat al públic per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant
inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 16
d’octubre de 2020, en el tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data 30 de setembre
de 2020, ha aprovat inicialment i, si s’escau, definitivament, les bases reguladores per
a la concessió de subvencions a l’adquisició de bicicletes elèctriques noves que
persones físiques i jurídiques del municipi de Molins de Rei facin als comerços que
obtinguin la condició d’entitat col·laboradora, per a l’exercici 2020, per un import màxim
de 15.000 € (quinze mil euros).

A

ANUNCI

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | www.molinsderei.cat
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En concret, aquestes Bases regulen tres frases diferenciades:
-

La sol·licitud dels comerços per ser admesos com a entitats col·laborades de
l’Ajuntament per a la gestió de la subvenció, en els termes fixats en aquestes
Bases.

-

La sol·licitud de la subvenció per part d'un ciutadà o empresa ubicats al
municipi de Molins de Rei a l’entitat col·laboradora

-

L’aprovació de la subvenció per part de l’Ajuntament, l’aplicació de la mateixa a
la corresponent factura de venda emesa per l'entitat col·laboradora i el
pagament de l’import subvencionat als comerços o entitats col·laboradores.

3. BENEFICIARIS DE LES BICICLETES ELÈCTRIQUES SUBVENCIONADES
Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció:
-

Les persones físiques que resideixin al municipi de Molins de Rei, fins a un
màxim d’1 bicicleta.
Les persones jurídiques, públiques o privades, que tinguin un centre de treball
en el municipi de Molins de Rei, fins a un màxim de 5 bicicletes i amb
independència del nombre de centres de treball que tinguin al municipi.

4. ÚS DE LES BICICLETES ELÈCTRIQUES
Les bicicletes elèctriques comprades amb aquesta subvenció hauran de ser utilitzades
en recorreguts que, en tot o en part, transcorrin dins del territori del municipi de Molins
de Rei.
Durant el període de 2 anys des de la data de compra, el beneficiari no podrà vendre a
tercers bicicletes elèctriques comprades amb subvenció de l’Ajuntament de Molins de
Rei.
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | www.molinsderei.cat
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L'objecte de la subvenció és regular la compra de bicicletes elèctriques noves que
persones físiques i jurídiques del municipi de Molins de Rei faran als comerços que
obtinguin la condició d’entitat col·laboradora. La compra haurà de ser posterior a la
data d’admissió del comerç com a entitat col·laboradora i estarà condicionada a la
disponibilitat econòmica de l’Ajuntament. S’entendrà com a data de la compra la data
de l’emissió de la factura corresponent.

Data 26-11-2020

2. OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

És d'esperar que aquesta mesura contribueixi positivament a transformar l'actual
esquema de mobilitat de Molins de Rei en un nou esquema més sostenible, tant des
del punt de vista mediambiental com energètic i econòmic.

B

L’acció es durà a terme mitjançant el suport logístic dels comerços o botigues del
sector de la bicicleta ubicats al municipi de Molins de Rei, els quals, prèvia acceptació
d'aquestes Bases i després d’haver obtingut la condició d’entitats col·laboradores,
podran gestionar la subvenció acordada per l’Ajuntament i fer de nexe amb els
compradors de bicicletes elèctriques.

A

S'ha previst subvencionar la compra de fins a 60 bicicletes elèctriques anuals amb una
ajuda fixa de 250 EUR per bicicleta per aquest any.

A fi de garantir aquesta circumstància es podrà demanar als beneficiaris la
comprovació visual de la existència d’aquesta bicicleta.
5. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I IMPORT DE L'AJUDA.

Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb
assistència a la pedalada i un equipament estàndard. Aquestes bicicletes compliran
amb les següents condicions:
Adequació a la directiva europea 2002/24/CE, de 18 de marc de 2002, i la
norma UNE EN 15194:2009+A1
- Motor elèctric de potencia no superior a 250 W
- Bateria de liti
- Garantia mínima de dos anys.
- Seran identificades pel seu número de bastidor, el número de sèrie de la
bateria i el número del motor.
- Hauran de portar una etiqueta identificativa amb el logotip de l’Ajuntament de
Molins de Rei, en la forma que l’Ajuntament determini en el seu moment, i que
serà facilitada per aquest.
8. ÒRGANS QUE INTERVINDRAN EN EL PROCÉS DE SUBVENCIÓ
-

El Negociat de Mobilitat de l’Ajuntament serà l'encarregat de gestionar el procés de
subvenció regulat per aquestes Bases.
Aquest Negociat estarà facultat per:
-

Informar les sol·licituds d’adhesió per part dels comerços
Informar les sol·licituds de subvenció
Informar sobre qualsevol imprevist que sorgeixi durant el desenvolupament del
procés.

https://bop.diba.cat
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7. BICICLETES ELÈCTRIQUES SUBVENCIONABLES

CVE 2020033856

Aquesta subvenció a la compra de bicicletes elèctriques serà compatible amb d'altres
ajudes procedents d'altres administracions.

Data 26-11-2020

6. COMPATIBILITAT AMB D'ALTRES AJUDES

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

S’establirà un preu màxim de venda al públic de les bicicletes elèctriques (abans de
subvenció) per tal d'afavorir una mobilitat sostenible a l'abast de tothom. Les bicicletes
elèctriques de preu de venda superior a aquest import no podran ser objecte de
subvenció per part de l l’Ajuntament de Molins de Rei. El preu màxim de venda serà
fixat per la convocatòria corresponent.

A

A cada convocatòria, l’ajuntament fixarà la quantitat anual que destini a aquesta línia
de subvenció, així com l’import de la subvenció per la compra d’una bicicleta elèctrica.

9.1. L’Ajuntament considera necessari disposar d'entitats col·laboradores per a
organitzar el procés de les subvencions, que faran d’intermediàries entre l’Ajuntament
de Molins de Rei i els beneficiaris de la subvenció.
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | www.molinsderei.cat
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9. PROCÉS D'ADHESIÓ DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

-

Declaració jurada de disposar de servei postvenda.

-

Justificant de disposar d'un sistema per a la gestió de les bateries usades.

-

Certificat de titularitat del compte bancari on s'hauran d'abonar les subvencions
aprovades per l’Ajuntament desprès d’efectuada la venda.

-

Declaració de no estar incurs en cap causa de prohibició i de trobar-se al
corrent de les obligacions tributaries i de la Seguretat Social.

9.3. En cas de que alguna de les sol·licituds sigui incompleta, el comerç serà requerit
per l'esmena de la mateixa. Per tal de donar compliment a aquest requeriment
s’atorgarà un termini màxim de 10 dies, transcorregut el qual es tindrà per desistit de la
seva sol·licitud.
9.4. No es podrà accedir a una subvenció si la compra no s'efectua a traves d'una
entitat col·laboradora, o si el comerç que efectua la venda no ha estat admès per
l’Ajuntament, o si la compra s'efectua abans de la data d’adhesió del comerç com a
entitat col·laboradora de l’Ajuntament.
9.5. La presentació d'una sol·licitud d’adhesió per part d'un comerç comporta
l’acceptació i el compromís de compliment d'aquestes Bases.
9.6. Els comerços admesos com a entitats col·laboradores es comprometen a que el
seu nom i localització pugui ser utilitzat en les campanyes informatives i de
comunicació de l’Ajuntament destinades a la promoció de la bicicleta elèctrica i a la
mobilitat sostenible.

https://bop.diba.cat
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Justificant de l’autorització com a comerç dedicat a la venda de bicicletes.

CVE 2020033856

-

Data 26-11-2020

9.2. El procés d’adhesió s’iniciarà amb la presentació al Registre General de
l’Ajuntament de la sol·licitud d’adhesió dirigida al Negociat de Mobilitat, segons el
model inclòs als annexos d'aquestes Bases (i que també es podrà trobar a l'apartat de
la web de l’Ajuntament dedicat a aquesta acció de subvenció). La corresponent
convocatòria marcarà la data límit per a la presentació de sol·licituds. La sol·licitud
haurà d'anar acompanyada (tal com indica el model de sol·licitud) de:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els comerços que vulguin ser entitats col·laboradores hauran de garantir un servei
tècnic postvenda als beneficiaris de la subvenció. També hauran d'acreditar que
disposen d'un sistema per a la gestió de les bateries usades.

A

Qualsevol comerç amb domicili social al municipi de Molins de Rei i autoritzat per a la
venda de bicicletes elèctriques podrà demanar la seva adhesió com a entitat
col·laboradora a l’acció de promoció de la bicicleta elèctrica de l’Ajuntament de Molins
de Rei. El domicili social i l’autorització per a la venda de bicicletes elèctriques
s’acreditarà davant de l’administració en la forma corresponent.

9.7. No s'admeten els comerços on-line dins d'aquest procés d’admissió com a entitat
col·laboradora.

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | www.molinsderei.cat
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Les entitats col·laboradores col·locaran de manera visible a l'aparador de la botiga el
logotip de l’acció de promoció de la bicicleta elèctrica que l’Ajuntament proposi.

10.1. Les sol·licituds de subvenció seran presentades per les persones físiques o
jurídiques als comerços admesos com a entitats col·laboradores de l’Ajuntament. Les
sol·licituds es podran presentar a partir de la data en que es publiqui al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i la web municipal la llista dels comerços admesos com a
entitats col·laborades, i abans de la data límit que comuniqui l’Ajuntament a través de
la corresponent convocatòria, a partir de la qual ja no s'admetran més peticions de
subvenció.
10.2. Les persones o empreses interessades en sol·licitar una subvenció podran
conèixer el llistat actualitzat d'entitats col·laboradores a l'apartat web de l’Ajuntament
dedicat a l’acció de promoció de la bicicleta elèctrica. També trobaran en aquesta
pàgina el model de sol·licitud de la subvenció.
10.3. L’Ajuntament podrà proposar un qüestionari de mobilitat, adjunt a la sol·licitud de
subvenció, a omplir pel beneficiari sobre l’ús previst de la bicicleta elèctrica
subvencionada.
10.4. El futur comprador complimentarà la sol·licitud de subvenció (segons model
aprovat a cadascuna de les convocatòries) directament a l'entitat col·laboradora
escollida. Aquest document serà signat pel sol·licitant i segellat pel comerç, i haurà
d’incloure les dades identificatives del beneficiari, el model de bicicleta elèctrica que
pretén adquirir i que és objecte de la subvenció, així com el preu de compra, IVA inclòs
(sense deduir la subvenció).
En cas d'una compra de més d'una bicicleta per part d'una empresa, s’omplirà una
sol·licitud per cada una de les bicicletes elèctriques a comprar.

https://bop.diba.cat
Pàg. 5-16
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10. SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ I APROVACIÓ PER PART DE
L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

Data 26-11-2020

9.10. Entre les dades de contacte, l'entitat col·laboradora haurà de facilitar una adreça
de correu electrònic per rebre, en el seu cas, comunicacions d’incidències en el procés
i l’existència de deficiències esmenables de la documentació presentada. La
participació a la convocatòria comporta l’acceptació, per part dels comerços i, a
aquests efectes, d'aquest mitjà de comunicació, essent responsabilitat del comerç
atendre la bústia de l’adreça de correu facilitada i les conseqüències que resultin del
desconeixement per la seva part, per manca d'operativitat de l’adreça facilitada, de les
incidències que s'hagin intentat comunicar.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

9.9. No s'estableix contraprestació econòmica a favor de l'entitat col·laboradora.

A

9.8. Per tal d'establir la col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats col·laboradores,
es signarà un conveni on es regularan les condicions i obligacions assumides per les
parts. S'incorpora com annex a aquestes Bases la proposta de conveni. Un cop signat
aquest conveni, es farà pública la relació d'entitats col·laboradores mitjançant la
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i la web de l’Ajuntament a
l'apartat dedicat a aquesta acció.

10.6. Juntament amb la sol·licitud, les persones físiques hauran de lliurar una fotocopia
del seu DNI on consti la seva residència en el municipi de Molins de Rei, o bé certificat
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | www.molinsderei.cat
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10.5. Les bicicletes elèctriques que tinguin un preu de venda superior al preu màxim
fixat a la convocatòria corresponent no podran ser objecte de subvenció per part de
l'Ajuntament.

d'empadronament quan l’adreça que consti al DNI no es correspongui amb el domicili
actual.

10.11. L’Ajuntament, a través de la corresponent convocatòria, determinarà la data
límit de presentació de sol·licituds, podent aquest termini finalitzar amb anterioritat a
aquesta data quan s'exhaureixi la quantia total màxima establerta per aquella
convocatòria. En aquest darrer cas, l’Ajuntament publicarà a la seva pàgina web la
data límit a partir de la qual ja no s'admetran més sol·licituds de subvenció i ho
notificarà a les entitats col·laboradores. Qualsevol petició de subvenció rebuda a partir
d'aquesta data serà denegada, i ni els comerços ni els sol·licitants no podran reclamar
cap compensació per aquest motiu.
10.12. El termini màxim de resolució i notificació de qualsevol sol·licitud de subvenció
serà de 30 dies naturals des de l'entrada al Registre General de l’Ajuntament. Aquest
termini podrà ser suspès quan la sol·licitud hagi de ser esmenada, pel temps en que la
part interessada trigui en aportar la documentació que consti en el requeriments. Per
tal de donar compliment a aquest requeriment s’atorgarà un termini màxim de 10 dies,
transcorregut el qual es tindrà per desistida de la seva sol·licitud. El silenci tindrà
efectes desestimatori.
10.13. Les subvencions concedides seran comunicades a la Base de Dades Nacional
de Subvencions, d'acord amb els articles 18.2 i 20 de la Llei General de Subvencions
38/2003 de 17 de novembre.
11. VENDA DE LES BICICLETES ELÈCTRIQUES
Un cop aprovada la subvenció per part de l’Ajuntament i comunicada a l'entitat
col·laboradora corresponent, la venda ha de formalitzar-se en un termini màxim de 30
dies naturals. L'entitat col·laboradora lliurarà una còpia de la factura al comprador amb
totes les dades: identificació del comprador, del comerç venedor i de la bicicleta
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | www.molinsderei.cat
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10.10. L'ordre de resolució de les sol·licituds seguirà l'ordre d'entrada al Registre
General.

Data 26-11-2020

10.9. El Negociat de Mobilitat informarà sobre les sol·licituds rebudes i posteriorment
remetrà la sol·licitud a l’alcalde per a la seva resolució. L‘Ajuntament comunicarà
seguidament a cada comerç les sol·licituds de subvenció aprovades. En el cas de
sol·licituds rebutjades, l’Ajuntament comunicarà les raons a l'entitat col·laboradora.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

10.8. L’Ajuntament podrà demanar informació complementària a l'entitat col·laboradora
si així ho creu convenient. Si cal demanar informació complementària al sol·licitant,
aquest disposarà de 10 dies, des de la data de notificació del requeriment, per a
respondre adequadament. Les gestions amb el sol·licitant les farà l'entitat
col·laboradora, sense que l’Ajuntament de Molins de Rei estigui obligat a mantenir cap
relació directa amb el beneficiari.

B

10.7. Abans d'aquest lliurament, el comerç comprovarà que el sol·licitant compleix les
condicions de beneficiari segons aquestes Bases, en especial la seva residència o
ubicació en el municipi de Molins de Rei.

A

Les persones jurídiques lliuraran una fotocòpia de la seva targeta d’identificació fiscal
on consti el seu CIF i un certificat que confirmi el domicili del centre de treball al
municipi de Molins de Rei.

elèctrica venuda, on consti clarament la deducció de la subvenció concedida per
l’Ajuntament.

El pagament a les entitats col·laboradores de les subvencions acceptades es realitzarà
d'acord amb les factures lliurades a l’Ajuntament. El pagament, d'acord a la subvenció
fixa per bicicleta establerta a la convocatòria corresponent, s’efectuarà per part de
l’Ajuntament mitjançant transferència al número de compte facilitat per l'entitat
col·laboradora a tal efecte. El pagament s’efectuarà en un termini màxim de 30 dies
naturals, a comptar des de la data de recepció de la factura vàlida (no pendent de
modificacions o esmenes reclamades per l’Ajuntament).

https://bop.diba.cat

12. PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS A L'ENTITAT COL·LABORADORA

Pàg. 7-16

La factura original, amb la signatura del beneficiari de l'ajuda, serà lliurada a
l’Ajuntament per part de l'entitat col·laboradora, sense la qual la subvenció no es farà
efectiva. La factura serà lliurada a través del Registre General. L’Ajuntament podrà
reclamar modificacions a l'entitat col·laboradora en el cas de rebre factures
incompletes o errònies.

A

En cap cas comprador i venedor poden ser la mateixa persona física o jurídica.

L'Ajuntament vetllarà especialment pel compliment d'aquestes Bases i per l'assoliment
dels objectius de l’Acció “Promoció de la bicicleta elèctrica 2020-2025”.
L’Ajuntament podrà requerir als beneficiaris que acreditin el compliment de l’ús de les
bicicletes establert a la Base 4.
15. INCOMPLIMENTS I REINTEGRAMENTS
Si durant el seguiment i control del procés l’Ajuntament detecta incompliments per part
d'algunes de les parts implicades, es durà a terme un expedient d'incompliment que
implicarà el reintegrament de la subvenció a l’Ajuntament amb els interessos legals
corresponents, un cop finalitzat el corresponent procediment.
16. FISCALITAT
L’import de la subvenció, en el cas de beneficiaris persones físiques, tributa com a
guany patrimonial i, per tant, és obligat declarar-ho a Hisenda.

Data 26-11-2020

14. SEGUIMENT PER PART DE L'AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Qualsevol referència, per part dels beneficiaris o per part de les entitats
col·laboradores, a les bicicletes elèctriques comprades amb aquesta subvenció haurà
de fer esment de la subvenció rebuda de l’Ajuntament de Molins de Rei dins de l’Acció
“Promoció de la bicicleta elèctrica 2020-2025”.

CVE 2020033856

13. PUBLICITAT.

La recollida de dades personals en el marc d’aquest procediment té com a finalitat la
tramitació de les sol·licituds de subvenció. Per tant, qualsevol sol·licitant de subvenció i
d’entitat col·laboradora atorga el seu consentiment per a la inclusió i tractament

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | www.molinsderei.cat
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17. PROTECCIÓ DE LES DADES

informàtic de les seves dades personals en els fitxers que gestiona i dels que n’és
responsable l’Ajuntament de Molins de Rei.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 26-11-2020

CVE 2020033856

Pàg. 8-16

En relació amb aquestes dades personals es podrà exercir els drets d’accés, oposició,
rectificació o cancel·lació, dirigint-se per escrit a: contactedpd@molinsderei.cat

https://bop.diba.cat

El sol·licitant es l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses en
els formularis del procés de subvenció.

A

Els sol·licitants de subvencions atorguen el seu consentiment per a que l’Ajuntament
de Molins de Rei faciliti les dades relatives a la subvenció a l’administració tributària.
En el supòsit en que no s'autoritzi aquest tractament de les dades personals amb la
finalitat de dur a terme el procés de subvenció, la subvenció no podrà ser tramitada.

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | www.molinsderei.cat
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SUBVENCIÓ A LA COMPRA DE BICICLETES ELÈCTRIQUES. CONVOCATÒRIA
2020

IDENTIFICACIÓ DE LA BICICLETA
Marca i model: ...............................................................................................................
Preu de venda al públic amb IVA: ..................................................................................
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
• Fotocòpia del DNI/NIE del comprador o certificat d’empadronament en el
municipi de Molins de Rei (persones físiques).
• Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal (CIF) de l’empresa i un certificat que
confirmi el domicili d’un dels seus centres de treball al municipi de Molins de Rei
(persones jurídiques).
• En el cas d’una persona jurídica (empresa), cal adjuntar el qüestionari de
mobilitat
SIGNATURA DE LA SOL·LICITUD

https://bop.diba.cat

B

En ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., amb DNI/NIE ... ... ... ... ..., i domicili al carrer ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... núm ... ... ... del municipi de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... accepta respectar
les bases que regulen la subvenció de l’Ajuntament de Molins de Rei a la compra de
bicicletes elèctriques i sol·licita l’aprovació de la subvenció que li correspon per la
compra de la bicicleta seleccionada.

Pàg. 9-16

Nom i cognoms: .............................................................................................................
DNI o CIF: .............................................. Telèfon de contacte .......................................
Direcció postal: ...............................................................................................................
Localitat i codi postal: .....................................................................................................
Marqui el que correspongui:
Si és una compra com a persona física
Si és una compra com a autònom
Indiqui el codi NACE de la seva activitat: .............................................
Si és una compra d’una PYME
Indiqui el codi NACE de la seva activitat: .............................................
Si és una compra d’una gran empresa
Indiqui el codi NACE de la seva activitat: .............................................

CVE 2020033856

IDENTIFICACIÓ DEL COMPRADOR / BENEFICIARI

Data 26-11-2020

Denominació social del comerç:......................................................................................
Direcció postal:................................................................................................................
Localitat i codi postal:......................................................................................................

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

IDENTIFICACIÓ DEL COMERÇ / ENTITAT COL·LABORADORA

A

SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ PER PART D’UN COMPRADOR

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | www.molinsderei.cat
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 26-11-2020

CVE 2020033856

Pàg. 10-16

https://bop.diba.cat

L'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de
l’Ajuntament de Molins de Rei per a la gestió de la subvenció. Les seves dades no
seran cedides a tercers i un cop realitzat el tractament seran conservades per
obligació legal com a part del registre d'expedients de l’Ajuntament de Molins de Rei.

A

Signatura del comprador, data i segell del comerç

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | www.molinsderei.cat

Pàgina 10 de 16

SUBVENCIÓ A LA COMPRA DE BICICLETES ELÈCTRIQUES. CONVOCATÒRIA
2020

https://bop.diba.cat
Pàg. 11-16
CVE 2020033856

B

Durant els propers mesos, l’Ajuntament de Molins de Rei podrà fer una segona
enquesta -telefònica- als beneficiaris de la promoció per conèixer el seu grau de
satisfacció. Li agraïm des d’avui la seva col·laboració.

Data 26-11-2020

1. Raó social o nom de l’empresa beneficiària ...............................................................
2. A quin sector pertany l’empresa beneficiària de la subvenció? ...................................
3. L’empresa beneficiària de la subvenció disposa d’un Pla de Desplaçaments
d’Empresa? SI NO
4. La compra de bicicletes elèctriques obeeix a una acció inclosa en aquest Pla?
SI NO
5. La compra de bicicletes elèctriques obeeix a una estratègia de negoci? SI NO
6. Les bicicletes elèctriques subvencionades que voleu adquirir amb la subvenció de
l’Ajuntament de Molins de Rei seran destinades als treballadors de l’empresa?
SI NO
7. Descriviu breument la destinació final de les bicicletes que voleu adquirir amb la
subvenció de l’Ajuntament de Molins de Rei:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
8. Amb l’ús d’aquestes bicicletes, es deixaran d’utilitzar modes contaminants (cotxe,
moto)? SI NO
9. Amb l’ús d’aquestes bicicletes, es deixarà d’utilitzar el transport públic (metro, bus)?
SI NO
10. Amb l’ús d’aquestes bicicletes, es deixarà d’anar a peu? SI NO
11. Hauríeu comprat aquestes bicicletes elèctriques sense aquesta subvenció de
l’Ajuntament Molins de Rei? SI NO

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

D’acord amb la clàusula 10.3 de les Bases que regulen aquesta acció de subvenció,
l’Ajuntament de Molins de Rei proposa el següent qüestionari per tal de conèixer l’ús
final de les bicicletes per part dels beneficiaris que són persones jurídiques.
L’Ajuntament de Molins de Rei agraeix la vostra resposta.

A

QÜESTIONARI MOBILITAT PER ALS BENEFICIARIS QUE SÓN PERSONES
JURÍDIQUES

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
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SUBVENCIÓ A LA COMPRA DE BICICLETES ELÈCTRIQUES. CONVOCATÒRIA
2020
SOL·LICITUD D’ADHESIÓ PER PART D’UN COMERÇ COM A ENTITAT
COL·LABORADORA.

• Justificant de disposar d’un sistema per a la gestió de les bateries usades.
• Dades fiscals i bancàries.
• Declaració de no estar incurs en cap causa de prohibició i de trobar-se al corrent de
les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
SIGNATURA DE LA SOL·LICITUD
En ........................................................ amb DNI................................., actuant com a
representant del comerç............................................ del carrer .........................................
núm...................., accepta respectar les Bases que regulen la subvenció de l’Ajuntament
de Molins de Rei a la compra de bicicletes elèctriques i sol·licita ser admès com a entitat
col·laboradora.

https://bop.diba.cat

B

Signatura del representant, data i segell del comerç

Pàg. 12-16

• Declaració jurada de disposar de servei postvenda.

CVE 2020033856

• Justificant de l’autorització com a comerç dedicat a la venda de bicicletes.

Data 26-11-2020

DOCUMENTACIÓ A ADJ UNTAR

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Denominació social del comerç............................................................................................
NIF:......................................................................................................................................
Direcció postal:................................................................................................................
Localitat i codi postal:......................................................................................................
Telèfon:................................................................................................................................
Fax:......................................................................................................................................
Correu electrónic:................................................................................................................
Nom i cognoms de la persona de contacte:........................................................................

A

IDENTIFICACIÓ DEL COMERÇ

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
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SUBVENCIÓ A LA COMPRA DE BICICLETES ELÈCTRIQUES. CONVOCATÒRIA
2020
I

INTERVENEN:
............................................., en nom i representació de l’Ajuntament de Molins de Rei,
en virtut del seu nomenament de data...................... i de conformitat amb les Bases
reguladores de la subvenció a la compra de bicicletes elèctriques aprovades per acord
de............................., assistit en aquest acte per la senyora ...................................,
Secretària de l’Ajuntament de Molins de Rei, als efectes de donar fe pública que qui
signa és el senyor Alcalde de Molins de Rei.
..............................., en nom i representació del comerç..............................., en virtut
de..................................... (en endavant l'entitat col·laboradora).
MANIFESTEN:
I.- Que per acord de.................. de data................. es varen aprovar les Bases
reguladores de la subvenció a la compra de bicicletes elèctriques i la convocatòria del
procediment per a l’adhesió d'entitats col·laboradores per a la gestió i tramitació de
dites subvencions.
II.- Que l'entitat col·laboradora ha presentat sol·licitud d’adhesió com a entitat
col·laboradora a l’acció de promoció de la bicicleta elèctrica del Ajuntament i ha
acreditat el compliment de tots els requisits exigits per poder ser entitat col·laboradora.
III.- Que per resolució de data............. s'ha admès la sol·licitud d’adhesió de l'entitat
col·laboradora.
Per tal d'establir la col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats col·laboradores es
subscriu aquest conveni amb les següents

Pàg. 13-16

D'altra,.................................... com a............................. del comerç......................, amb
NIF...................... i domicili a......................

CVE 2020033856

D'una part,................................ com a Alcalde de Molins de Rei, amb NIF: P-081122-D
i domicili a la Plaça Catalunya, numero 1, de Molins de Rei, assistit per la Secretària
de l’Ajuntament de Molins de Rei .......................................

Data 26-11-2020

REUNITS:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A Molins de Rei, a .....de ..... de 202....

https://bop.diba.cat

A

PROPOSTA DE CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
L'ENTITAT COL·LABORADORA.

B

CLAUSULES.
PRIMERA. OBJECTE.
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
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El present conveni te per objecte establir el procediment de col·laboració entre
l’Ajuntament de Molins de Rei i l'entitat col·laboradora per a la gestió de les
subvencions a la compra de bicicletes elèctriques, d'acord amb allò establert a les
Bases aprovades per ....................... en data ...................

L'entitat col·laboradora s'obliga a disposar d'un servei postvenda per als
beneficiaris de la subvenció.

-

Durant el termini de vigència del present conveni hauran de disposar d'un
sistema per a la gestió de les bateries usades.

-

L'entitat col·laboradora autoritza a que el seu nom i localització pugui ser
utilitzat en les campanyes informatives i de comunicacio de l’Ajuntament de
Molins de Rei destinades a la promoció de la bicicleta elèctrica i la mobilitat
sostenible.

-

L'entitat col·laboradora col·locarà de manera visible a l'aparador de la botiga el
logo de l’acció de promoció de la bicicleta elèctrica que l'Ajuntament de Molins
de Rei determini en el seu moment.

-

Ajuntament de Molins de Rei s'obliga a tramitar les sol·licituds de subvencions
d'acord amb les Bases reguladores.

-

L'Ajuntament de Molins de Molins de Rei s'obliga a realitzar el pagament de les
subvencions en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de
recepció de la factura valida.

QUARTA. TRAMITACIO DE LES SOL·LICITUDS.
1. Les sol·licituds de subvenció seran presentades per les persones físiques o
jurídiques als comerços admesos com a entitat col·laboradora de l’Ajuntament de
Molins de Rei. Les sol·licituds es podran presentar a partir de la data en que es
publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la llista dels comerços admesos
com a entitat col·laboradora de l'Ajuntament de Molins de Rei, i abans de la data límit
que comuniqui l’Ajuntament de Molins de Rei a traves de la corresponent convocatòria,
a partir de la qual ja no s'admetran mes peticions de subvenció.
2. Les persones o empreses interessades a sol·licitar una subvenció per a la compra
d’una bicicleta elèctrica podran conèixer el llistat actualitzat d'entitats col·laboradores a
l'apartat web de l'Ajuntament de Molins de Rei dedicat a l’acció de promoció de la
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | www.molinsderei.cat
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-

Pàg. 14-16

L'entitat col·laboradora accepta les Bases reguladores de la subvenció i
s'obliga al seu compliment.

CVE 2020033856

-

Data 26-11-2020

Seran drets i obligacions de les parts els establerts a les Bases reguladores i en
qualsevol cas:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

TERCERA. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.

B

L'entitat col·laboradora organitzarà la sol·licitud de les subvencions i farà
d'intermediaris entre l'Ajuntament i els beneficiaris de la subvenció.

A

SEGONA. DESCRIPCIO.

bicicleta elèctrica. També trobaran en aquesta pagina el model de sol·licitud de la
subvenció.

Juntament amb la sol·licitud, les persones físiques hauran de lliurar una fotocòpia del
seu DNI on consti la seva residencia en el municipi de Molins de Rei, o be certificat
d'empadronament quan l’adreça que consti al DNI no es correspongui amb el domicili
actual.
Les persones jurídiques lliuraran una fotocopia de la seva targeta d’identificació fiscal
on consti el seu CIF i un certificat que confirmi el domicili d'un dels seus centres de
treball al municipi de Molins de Rei.
7. Abans d'aquest lliurament, el comerç comprovarà que el sol·licitant compleix les
condicions de beneficiari segons aquestes Bases, en especial la seva residencia o
ubicació en el municipi de Molins de Rei.
8. L'Ajuntament de Molins de Rei podrà demanar informació complementaria a l'entitat
col·laboradora si així ho creu convenient. Si cal demanar informació complementaria al
sol·licitant, aquest disposarà de 10 dies, des de la data de notificació del requeriment,
per a respondre adequadament. Les gestions amb el sol·licitant les farà l'entitat
col·laboradora, sense que l'Ajuntament estigui obligat a mantenir cap relació directa
amb el beneficiari.
9. El departament de Mobilitat informarà les sol·licituds rebudes i, si l’informe és
favorable, l’Alcalde aprovarà la subvenció. L'Ajuntament comunicarà seguidament a
cada comerç (per correu postal o per correu electrònic) les sol·licituds de subvenció
aprovades. En el cas de sol·licituds rebutjades, l'Ajuntament comunicarà les raons a
l'entitat col·laboradora.
10. L'ordre de resolució de les sol·licituds rebudes seguirà l'ordre d'entrada al Registre
General, o la data d'entrada al correu electrònic que l'Ajuntament determini en el seu
moment, si així s'estableix a la convocatòria.
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | www.molinsderei.cat
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CVE 2020033856

6. L'entitat col·laboradora lliurarà la sol·licitud a la l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i
dirigint-la al departament de Mobilitat per a la seva aprovació.

Data 26-11-2020

5. Les bicicletes elèctriques de preu de venda superior al preu màxim fixat a la
convocatòria corresponent no podran ser objecte de subvenció per part de
l'Ajuntament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En cas d'una compra de mes d'una bicicleta per part d'una empresa, s’omplirà una
sol·licitud per cada una de les bicicletes elèctriques a comprar.

B

4. El futur comprador complimentarà la sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de
Molins de Rei (veure model inclòs als annexos de les Bases o a la pagina web de
l'Ajuntament de Molins de Rei) directament a l'entitat col·laboradora escollida. Aquest
document serà signat pel sol·licitant i segellat pel comerç, incloent les dades
identificatives del beneficiari i el model de la bicicleta elèctrica a adquirir i objecte de
subvenció, així com el preu de compra IVA inclòs (sense deduir la subvenció).

A

3. L'Ajuntament de Molins de Rei podrà proposar un qüestionari de mobilitat, adjunt a
la sol·licitud de subvenció, a omplir pel beneficiari sobre l’ús previst de la bicicleta
elèctrica subvencionada.

CINQUENA. TERMINI DE VIGENCIA.
La vigència d'aquest conveni és de dos anys a partir de la data de signatura. No
obstant, podrà ser modificat i prorrogat, per mutu acord entre les parts, abans de la
finalització del termini de vigència establert. En cap cas la prorroga d'aquest conveni
podrà superar el termini de vigència inicial de dos anys.
SISENA. CAUSES DE RESOLUCIO.
Són causes de resolució del present conveni l'incompliment de les obligacions en
aquest establertes i les generals en dret.
SETENA. REGIM JURIDIC.
Aquest conveni es regeix per les Bases reguladores de la subvenció aprovades
per.................. en data................... i publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data................... i per les convocatòries que s'obrin durant el termini de
vigència. D'igual manera és d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions i el seu reglament de desplegament, aprovat per Real decret
887/2006, de 21 de juliol, així cm la resta de legislació que el sigui d’aplicació
VUITENA. RESOLUCIO DE CONTROVERSIES.
El present conveni te naturalesa administrativa podent ser impugnat davant l'Ordre
Jurisdiccional Contenciós-Administratiu.

A
https://bop.diba.cat
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13. Les subvencions concedides seran comunicades a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones d'acord amb l'article 20 de la Llei General de Subvencions 38/2003 de
17 de novembre.

Data 26-11-2020

12. El termini màxim de resolució i notificació de qualsevol sol·licitud de subvenció
durant aquest procés de subvenció serà de 60 dies des de l'entrada al Registre
General de l'Ajuntament de la corresponent sol·licitud. Aquest termini podrà ser suspès
pel supòsit en que la sol·licitud de subvenció hagi de ser esmenada, pel temps en que
la part interessada trigui en aportar la documentació que consti en el requeriments. Per
tal de donar compliment a aquest requeriment s’atorgarà un termini màxim de 10 dies,
transcorregut el qual es tindrà per desistida de la seva sol·licitud. El silenci tindrà
efectes desestimatoris.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

11. L'Ajuntament a través de la corresponent convocatòria determinarà la data límit de
presentació de sol·licituds, podent aquest termini finalitzar amb anterioritat a aquesta
data quan s'exhaureixi la quantia total màxima establerta per aquella convocatòria. En
aquest darrer cas, l'Ajuntament publicarà a la seva plana web la data límit a partir de la
qual ja no s'admetran mes sol·licituds de subvenció i ho notificarà via correu electrònic
a les entitats col·laboradores. Qualsevol petició de subvenció rebuda a partir d'aquesta
data serà denegada, i ni els comerços ni els sol·licitants no podran reclamar cap
compensació per aquest motiu.

I en prova de conformitat signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte.

B

Molins de Rei, 17 de novembre de 2020
L’alcalde,
Xavi Paz Penche
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | www.molinsderei.cat
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