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Dilluns, 10 de novembre de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI

Exp. 3019/14.

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 28 d'octubre de 2014, ha adoptat 
l'acord següent:

APROVAR  inicialment  les  Bases  reguladores  de  les  subvencions  als  projectes  de  millora  d'infraestructures  i  de 
competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica, i la seva convocatòria 2014 – 2015, que s'incorporen 
com annex a aquest acord.

CONDICIONAR  l'eficàcia  de  la  convocatòria  2014-2015  relativa  a  les  subvencions  als  projectes  de  millora 
d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica, a l'aprovació definitiva de les 
Bases reguladores.

DELEGAR a la  Gerència  la  resolució  definitiva  sobre  els  ajuts,  així  com la  despesa corresponent,  i  de  qualsevol 
incidència, reclamació o recursos que es puguin formular sobre l'atorgament o denegació de les subvencions, l'execució 
dels projectes subvencionats i de qualsevol aspecte de l'execució de les bases.

AUTORITZAR una  despesa de  10.000.000  EUR amb càrrec  a  la  partida  pressupostària  X1020  15100 76280  del 
pressupost del 2014.

PUBLICAR  aquest  acord  i  el  text  íntegre  de  les  Bases  reguladores  de  les  subvencions  als  projectes  de  millora 
d'infraestructures  i  de competivitat  de polígons  industrials  i  àrees  d'activitat  econòmica,  en el  Butlletí  Oficial  de la  
Província de Barcelona i en el taulell d'anuncis d'aquesta entitat durant un període de 30 dies, a efectes que es puguin 
presentar reclamacions i suggeriments. INSERIR una referència d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

ENTENDRE  aprovades  definitivament  les  Bases  reguladores  de  les  subvencions  als  projectes  de  millora 
d'infraestructures i de competivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica, si durant el termini d'exposició 
pública no es presentessin al·legacions.

Bases  reguladores  de  les  subvencions  als  projectes  de  millora  d'infraestructures  i  de  competitivitat  de  polígons 
industrials i àrees d'activitat econòmica 2014 – 2015:

PRESENTACIÓ.
OBJECTIUS.
FINALITAT.
BASES.

1. Objecte.
2. Actuacions subvencionables.
3. Beneficiaris.
4. Import subvencionable.
5. Termini per a l'execució de les actuacions.
6. Documentació a presentar en la sol·licitud.
7. Obertura i examen de la documentació.
8. Criteris de valoració.
9. Garantia de finançament.
10. Crèdit pressupostari del programa.
11. Tramitació i resolució de les sol·licituds.
12. Acceptació de la subvenció.
13. Reassignació de recursos.
14. Justificació del compliment de la finalitat de subvenció.
15. Procediment de justificació de la despesa i abonament de les subvencions.
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16. Revisió de les subvencions.
17. Revocació de la subvenció.
18. Obligacions dels receptors.
19. Interpretació.
20. Recursos.
21. Responsabilitat i règim sancionador.
22. Normativa supletòria.

PRESENTACIÓ.

Davant la greu situació de crisi econòmica i els seus efectes negatius sobre la ciutadania, les empreses i els municipis,  
l'Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  (en  endavant  AMB)  ha  articulat  un  paquet  de  mesures  per  oferir  solucions  als 
problemes econòmics dels Ajuntaments metropolitans així com per impulsar, recolzar, col·laborar i coordinar iniciatives 
de contingut econòmic que beneficiïn a les institucions, les empreses, la ciutadania i el territori.

En aquesta línia, s'elaborà el Pla metropolità de suport als ajuntaments, d'estímul de l'activitat econòmica i millora de la 
qualitat de vida, aprovat pel Consell Metropolità de l'AMB en sessió de data 30 de juliol de 2013 i que està format per  
quatre programes específics.

Un d'aquests programes és el de Millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat 
econòmica que habilita una línia d'inversió pública amb els objectius d'arranjar problemàtiques específiques de les àrees 
d'activitat econòmica per millorar la qualitat d'aquests espais, incrementar el seu atractiu i reactivar un teixit de petita i 
micro empresa local.

OBJECTIUS.

Atès el que s'estableix en el Pla metropolità aquest programa vol impulsar, dins l'àmbit territorial de l'AMB, l'establiment  
d'una línia de subvenció als ajuntaments metropolitans per tal de fomentar la realització d'actuacions tant públiques, com 
de col·laboració i/o cooperació amb les empreses i/o agrupacions d'empreses, vinculades i/o ubicades en un polígon 
industrial o àrea d'activitats econòmiques (en endavant PAE), que tinguin un impacte dinamitzador a nivell metropolità.

FINALITAT.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona estableix aquestes Bases per regular el  procediment de sol·licitud,  atorgament i 
justificació de les subvencions per incentivar els projectes de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons 
industrials i àrees d'activitat econòmica en el marc del Pla metropolità de suport als Ajuntaments, d'estímul de l'activitat 
econòmica i millora de la qualitat de vida.

BASES.

1. Objecte.

Aquestes bases tenen per objecte regular,  en règim de concurrència competitiva,  l'atorgament  de subvencions  als 
projectes dirigits al compliment dels objectius del Programa de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons 
industrials i àrees d'activitat econòmica.

En  aquest  sentit,  les  actuacions  que  promoguin  i/o  executin  tant  els  propis  ajuntaments,  com  les  associacions 
d'empreses, juntes de compensació, cooperació o conservació, i/o empreses individuals, han de respondre a l'objectiu 
estratègic de promoure la competitivitat i dinamització d'aquestes àrees mitjançant les següents línies estratègiques:

Resolució de problemàtiques específiques, increment de l'activitat industrial o econòmica i foment de la competitivitat i 
l'eficiència en aquestes línies d'activitat.

2. Actuacions subvencionables.

Es podran sol·licitar ajudes per a les actuacions següents:

a) Reposicions d'inversions que han sobrepassat el període d'amortització.  (Vials, voreres,  zones verdes, tanques i 
marges, serveis lligats a la urbanització com l'enllumenat públic, etc.).

b) Projecte de renovació i/o millora de la senyalització i elements de seguretat.
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c) Renovació, ampliació i desplegament de noves xarxes de serveis, que complementin les xarxes existents establertes 
com a serveis mínims a la legislació urbanística, tals com gas, recollida de residus, etc.

d) Instal·lació i desplegament d'elements que millorin la qualitat i fiabilitat del subministrament i estalvi de consums.
(Desplegament de fonts energètiques alternatives, tractament i reutilització de l'aigua, instal·lació de TICs, enllumenat de 
baix consum, etc.).

e) Rehabilitació i adaptació d'edificis.

f) Modificació i adaptació de les instal·lacions dels edificis amb equips que fomentin l'estalvi de consums.(Canvis de 
combustible  en  processos  industrials,  canvi  d'equipaments  de  climatització,  enllumenat  amb  LEDs,  telelectura  de 
consums, aprofitament de teulades per generació fotovoltaica o solar tèrmica, etc.)

g)  Aquelles  que,  sense  quedar  recollides  en  la  llista  anterior,  com a  adquisició  pública  dels  béns  necessaris  per 
l'actuació, presentin objectius i/o característiques similars.

3. Beneficiaris.

Els beneficiaris de les subvencions que es preveuen en aquestes bases reguladores són:

-  Els ajuntaments de Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola 
del  Vallès,  Cervelló,  Corbera  de  Llobregat,  Cornellà  de  Llobregat,  Esplugues  de  Llobregat,  Gavà,  L'Hospitalet  de 
Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, El Prat de Llobregat,  
Ripollet, Sant Adrià de Besós, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat 
del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de 
Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat i Viladecans.

-  Juntes de conservació i/o cooperació, associacions d'empreses, i/o empreses individualment. En aquests casos els 
ajuntaments respectius actuaran com a entitats col·laboradores, d'acord amb l'article 12 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i, al respecte, col·laboraran en la gestió de la subvenció de la manera següent:

• Lliurant a l'AMB la documentació necessària relacionada a la base 6ª.

• Distribuint els imports de les subvencions atorgades per l'AMB.

•  Qualsevol  incidència,  tràmit,  gestió  relacionada  amb  les  presents  bases  que  hagin  de  realitzar  les  juntes  de 
conservació i/o cooperació, associacions d'empreses, i/o empreses es vehicularan mitjançant el seu ajuntament i, per 
tant, l'AMB es relacionarà directament amb aquests ajuntaments.

• Així mateix les entitats col·laboradores hauran de donar compliment a les obligacions establertes en l'article 15 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. Import subvencionable.

Les quanties de les subvencions de l'AMB per a cada projecte, en cap cas podrà superar el 70% del cost total presentat 
en la sol·licitud, mitjançant memòria valorada o projecte, ni superar la quantitat d'1.500.000 EUR.

Aquesta línia de subvenció és compatible amb qualsevol altra línia pública o privada, si bé, els beneficiaris hauran 
d'aportar un mínim del 10% del cost del projecte, servint per a justificar el compliment d'aquest mínim que l'aportació 
pugui ser feta tant per l'ajuntament beneficiari, com per qualsevol dels que participen en el seu finançament.

En cas que es produïssin baixes sobre el pressupost presentat  en la sol·licitud, ja fossin originades per revisió del 
pressupost del projecte constructiu o baixes en l'adjudicació, es podrà arribar a esgotar la subvenció atorgada per fer  
front a la liquidació. En cap cas no es finançaran projectes modificats ni complementaris, un cop atorgada la subvenció.

5. Termini per a l'execució de les actuacions.

L'actuació objecte de la subvenció s'haurà de realitzar en el termini comprès entre l'atorgament de la subvenció i la data 
que fixi la convocatòria. C
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En casos excepcionals i degudament justificats, es podrà sol·licitar una pròrroga del termini per a l'execució de les 
actuacions.

6. Documentació a presentar en la sol·licitud.

Els ajuntaments metropolitans, actuant com a beneficiaris o com a entitats col·laboradores, hauran de presentar les 
seves sol·licituds al Registre General de l'AMB (AMB), carrer 62, núm. 16-18, edifici A, Zona Franca, 08040 Barcelona.

Les sol·licituds les presentaran els ajuntaments corresponents i hauran d'incloure la següent documentació:

• Acord o resolució adoptat  per l'òrgan municipal  competent,  on alhora s'aprovin la relació de projectes objecte de 
finançament de l'AMB, diferenciant entre els projectes d'iniciativa municipal i els d'iniciativa privada.

•  Projecte  Tècnic  o  Memòria  valorada  de  l'actuació  que  inclourà  la  justificació  de  la  viabilitat  de  l'actuació  i  del 
manteniment que comporta.

• Certificat de l'Ajuntament de garantia de finançament de la resta de la inversió o documentació acreditativa de la 
disponibilitat del finançament.

•  Certificat  de l'Ajuntament  de garantia  administrativa (disponibilitat  de sòl,  permisos i  llicències,  etc.)  i,  en cas de 
propostes d'iniciativa privada, caldrà aportar document acreditatiu de la titularitat o escriptura pública de la propietat, o 
de gestor  o explotador d'usos i  obres en virtut  de contracte d'arrendament  o qualsevol  altre negoci  jurídic que els 
succeeixin.

• Informació sobre els diferents beneficiaris.

• Declaració de les subvencions que s'hagin demanat a altres administracions o entitats públiques o privades pel mateix 
concepte.

• Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

• Certificat de solvència per fer front a la part no finançada.

• L'AMB podrà demanar tant una ampliació i/o aclariment de la documentació presentada com informació i documentació 
complementària no prevista en aquestes Bases.

En tot cas, els ajuntaments hauran de revisar que els projectes d'iniciativa privada compleixin els requisits establerts en 
l'article 13 de la Llei general de subvencions. En cap cas podran proposar projectes d'interès privat si concorren algunes 
de les prohibicions de l'article 13 de la Llei esmentada.

7. Obertura i examen de la documentació.

Un cop finalitzat  el  termini  de presentació  de projectes,  els  serveis  tècnics de l'AMB examinaran la  sol·licitud i  la 
documentació per tal de comprovar el compliment de les condicions prèvies que estableixen aquestes Bases, així com 
els aspectes administratius, i seran rebutjades aquelles que no compleixin els requeriments necessaris. No obstant això, 
es  donarà  un  termini  de  10  dies,  per  esmenar  els  defectes  observats,  previ  requeriment  formal  als  ajuntaments 
beneficiaris, d'acord a les condicions generals i de vigència que estableix el marc normatiu d'aplicació (article 71 de la 
Llei 30/92, de 26 de novembre). El termini indicat de 10 dies es comptarà a partir de la data de recepció de l'esmentat  
requeriment formal.

8. Criteris de valoració.

Si el crèdit destinat a la convocatòria resulta insuficient per atendre totes les sol·licituds, per tal de seleccionar les que 
seran objecte de subvenció, se seleccionarà les millor valorades fins arribar a cobrir el crèdit destinat. La valoració de 
les sol·licituds es farà d'acord amb els criteris següents:

1. Justificació de la viabilitat de la proposta.

2.  Externalitats  positives generades en el  territori,  funcionalitat  i  efectes induïts de la  inversió:  efecte multiplicador, 
oportunitat d'implantació de noves empreses, increment dels llocs de treball, etc. C

V
E

-N
úm

. d
e 

re
gi

st
re

: 0
22

01
40

28
70

5



5

Dilluns, 10 de novembre de 2014

3. Estalvis energètics i millora medi-ambiental.

4. Tecnificació i ofertes sobre la millora de la competitivitat.

5. Reversió de la inversió en termes d'eficiència energètica, competitivitat i condicions d'operació i manteniment.

6. Garantia de cofinançament que permeti subvencionar l'actuació per part de l'AMB en un percentatge menor del 70%.

7. Anàlisi econòmica dels preus considerats en la iniciativa presentada i qualitat de la justificació tècnica i econòmica de 
la proposta.

8. Reversió de la inversió en termes econòmics.

9. Garantia de finançament.

L'ajuntament  és  responsable  de  mantenir  durant  tot  el  temps  d'execució  de  l'actuació  el  quadre  de  finançament 
complementari a la subvenció atorgada per l'AMB d'acord amb les previsions del projecte. En cas de no aconseguir la 
totalitat del finançament previst, s'haurà d'adreçar a l'AMB la proposta de reformulació del projecte o la seva suspensió,  
en el termini màxim de 3 mesos des de la data de notificació oficial de l'atorgament de la subvenció. En el supòsit de 
suspensió del  projecte,  l'ajuntament  renunciarà a la  subvenció atorgada i  farà devolució  integra de l'aportació  que 
hagués rebut. Igualment podrà modificar-se la quantia de la subvenció cas de replantejar el projecte.

10. Crèdit pressupostari del programa.

El crèdit pressupostari total disponible és de 10 milions d'EUR consignats a la partida X1020 15100 76280 corresponent 
al "Pla de suport als ajuntaments: millora d'infraestructures i competitivitat de polígons industrials". Aquesta dotació pot 
ser modificada d'acord amb la  normativa vigent.  En cas que es pogués disposar de crèdit  addicional  abans de la 
resolució de l'atorgament, aquest es podrà destinar a l'increment de la dotació inicial de la convocatòria.

11. Tramitació i resolució de les sol·licituds.

La  gestió  dels  expedients  correspon  a  l'AMB,  la  qual,  un  cop  rebuda la  sol·licitud  d'ajuda,  incoarà  de  l'expedient 
administratiu corresponent.

La Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'AMB valoraran cadascuna de les sol·licituds i elaboraran un informe proposta, 
d'acord amb els criteris i límits de puntuació establerts i que consten en aquestes Bases.

L'informe proposta s'elevarà a la Gerència d'aquesta AMB la qual atorgarà o no la subvenció, en funció de la valoració  
tècnica.

El termini per notificar l'acord als interessats serà de tres mesos a comptar de la data de finalització del termini de  
presentació.

La manca de resolució expressa dintre de l'esmentat termini tindrà efectes desestimatoris.

Així mateix, a banda de la resolució definitiva sobre els ajuts, així com la despesa corresponent, es delega a la Gerència 
la  resolució  definitiva de qualsevol  incidència,  reclamació o recursos  que es puguin formular  sobre l'atorgament  o 
denegació de les subvencions, l'execució dels projectes subvencionats i  de qualsevol  aspecte de l'execució de les 
bases.

En cas  de  projectes  d'iniciativa  privada,  l'Ajuntament  comunicarà  al  beneficiari  l'atorgament  de  la  subvenció  o  de 
qualsevol altra resolució que li afecti.

12. Acceptació de la subvenció.

S'entén acceptat l'atorgament de la subvenció per part de l'ajuntament des de la recepció de la seva notificació.

13. Reassignació de recursos.

Resolta la convocatòria, durant la resta del període d'execució del Programa, les economies derivades de renúncies, 
incompliments o replantejaments de preus, s'incorporaran a la partida i, sense necessitat d'obrir una nova convocatòria, 
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es destinaran a atendre les sol·licituds que hagin quedat excloses per manca de disponibilitat pressupostària d'acord 
amb l'obtinguda a la valoració.

14. Justificació del compliment de la finalitat de subvenció.

El beneficiari de l'ajuda haurà de justificar l'acompliment de la finalitat per la qual ha estat atorgada la subvenció, d'acord 
amb la documentació presentada i de conformitat amb el que s'estableix en aquestes Bases. En el cas que el projecte 
intervinguin  altres  partícips  diferents  de  l'ajuntament  beneficiari  de  la  subvenció,  l'Ajuntament  haurà  de  validar  la 
justificació d'aquests abans de presentar-la a l'AMB. Les dates dels documents justificatius han d'estar dins del període 
d'execució.

La documentació acreditativa de la realització de l'actuació subvencionada haurà de contenir, com a mínim:

- Memòria tècnica de l'actuació i memòria econòmica justificativa del cost de les actuacions realitzades.

- Originals o fotocòpies compulsades dels documents justificatius de la despesa subvencionada (factures i comprovants 
de pagament, i/o documents que es demanin a les bases de la convocatòria en relació amb els costos de l'actuació).

- En cas de presentar-se una memòria valorada que requereixi un projecte executiu, el projecte executiu corresponent 
haurà de ser validat per l'Ajuntament sol·licitant i l'AMB.

15. Procediment de justificació de la despesa i abonament de les subvencions.

El sistema de justificació i abonament de la subvenció és el següent:

- El 20% inicial de l'import atorgat s'abonarà a l'ajuntament en el termini de 30 dies des de la data d'atorgament per part 
de l'AMB. Fins a la justificació total de l'import avançat no es realitzaran nous pagaments.

Aquest import es justificarà amb certificacions d'obra o factures pagades pel beneficiari de la subvenció a les que l'AMB 
aplicarà el percentatge de finançament que representa la seva contribució en el total del projecte.

- El 80% restant es justificarà segons el ritme d'execució de les actuacions subvencionades, mitjançant la presentació 
per  part  de  l'ajuntament  de  certificacions  d'obra  o  factures  pagades  a  les  que  l'AMB  aplicarà  el  percentatge  de 
finançament que representa la seva contribució en el total  de projecte.  Mensualment,  el beneficiari  presentarà una 
relació  valorada a origen dels  treballs executats  en relació  al  projecte subvencionat,  amb un estat  d'amidaments i 
valoració econòmica. Quan el beneficiari sigui un privat la relació valorada caldrà lliurar-la a l'ajuntament respectiu per a 
la seva valoració, el qual la remetrà a l'AMB.

L'abonament d'aquest 80% es farà en dos trams:

I/ El 95% s'abonarà als 30 dies de la presentació de la documentació justificativa.

II/ El 5% restant s'abonarà a la finalització de les obres amb posterioritat a la verificació per part de l'AMB de l'efectiu  
compliment del projecte subvencionat d'acord amb l'expressat a la base 16.

16. Revisió de les subvencions.

Qualsevol alteració de les condicions que es van tenir en compte per a l'atorgament de la subvenció i, en tot cas,  
l'obtenció concurrent  de subvencions o ajudes per  part  d'altres Administracions,  ens públics  o privats,  nacionals  o 
internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució d'atorgament.

17. Revocació de la subvenció.

Es revocarà la subvenció i es reintegraran les quantitats percebudes amb l'exigència del interès de demora des de la 
data de pagament, en els casos previstos a la Llei General de Subvencions.

18. Obligacions dels receptors.

A més a més d'acceptar i complir la normativa aprovada per l'AMB, són obligacions dels receptors de les ajudes:

- Acceptar la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
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- Acreditar la realització de l'actuació que fonamenta l'atorgament de la subvenció i complir, en el seu cas, els requisits i 
condicions que determinin l'atorgament.

- Justificar les despeses fetes en base a l'aplicació de la subvenció rebuda.

- Facilitar tota la documentació requerida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i a les de control financer que es 
considerin necessàries per part de l'AMB.

- Fer constar en tota informació i tots els materials de difusió i publicitat de l'actuació el logotip de l'AMB i la frase "Amb  
el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona" i,  de forma general i sempre que sigui possible, la col·laboració de 
l'AMB.

- Iniciar les activitats del projecte dins dels tres mesos següents a l'atorgament de la subvenció, llevat que es justifiqui el  
retard per causes de força major.

- Qualsevol altre obligació prevista a la Llei General de Subvencions, especialment al seu article 14.

19. Interpretació.

Qualsevol dubte d'interpretació d'aquestes Bases serà resolt per la Gerència de l'AMB.

L'AMB es reserva el dret de demanar informació i documentació complementària no prevista en aquestes Bases així 
com,  d'acord  amb  la  normativa  vigent,  de  revocar,  modificar  o  anul·lar  les  subvencions  atorgades  per  alteració 
substancial de les condicions que en motivaren l'atorgament.

20. Recursos.

Contra les resolucions sobre l'atorgament o denegació de subvencions, els ajuntaments podran presentar el requeriment 
previst a l'article 44 de la LJCA, o interposar potestativament recurs de reposició, en el termini d'un mes a comptar des 
de  l'endemà  de  la  seva  notificació,  o  directament  recurs  contenciós  administratiu  davant  de  l'òrgan  jurisdiccional 
competent, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució.

21. Responsabilitat i règim sancionador.

Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que, sobre infraccions 
administratives en la matèria, estableix la Llei general de subvencions.

22. Normativa supletòria.

En tot allò no previst a les presents Bases, serà d'aplicació la normativa contemplada a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i la resta de normativa concordant.

Barcelona, 30 d'octubre de 2014
El secretari general, Sebastià Grau Àvila
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