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ORDENANÇA ESPECÍFICA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE 

SUBVENCIONS PER  ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 

DINS DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ PER L’ANY 2012.  

 

ARTICLE 1. Objecte de la subvenció 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està desenvolupant des de l’any 2006 el Projecte 

d’Intervenció Integral del Nucli Antic (PINA), cofinançat per la Generalitat de Catalunya en el 

marc de la Llei 2/2011, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 

requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, que la 

desenvolupa.  

 

Un dels objectius del Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic és la revitalització 

econòmica del barri. En aquest sentit, cal impulsar actuacions que facilitin l’arribada 

d’emprenedors/es que vulguin ubicar el seu comerç o activitat econòmica al nucli antic i 

també oferir facilitats al comerç existent per què puguin fer millores en el seu establiment.  

 

Les subvencions que es regulen en les presents Bases tenen com a objecte finançar 

determinades actuacions de rehabilitació de locals comercials ubicats dins de l’àmbit del 

Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Vilanova.  Concretament, l’objectiu 

d’aquesta subvenció és facilitar la modernització dels establiments comercials del nucli antic 

així com afavorir la instal·lació de noves activitats econòmiques en aquesta zona de la ciutat.  

 

ARTICLE 2. Beneficiaris  

Tindran la consideració de beneficiari, tota persona física o jurídica, que promou i/o realitza 

l’activitat descrita en el punt anterior. Els sol·licitants podran actuar per sí mateixos o 

mitjançant representant legal. 

 

Específicament, podran sol·licitar les subvencions:  

• Establiments ja existents: persones físiques o jurídiques que siguin titulars de la 

llicència d’activitat vigent de l’establiment objecte d’ajut.  

• Establiments de nova implantació: persones físiques o jurídiques que hagin sol·licitat 

les corresponents llicències en el moment de presentar la documentació per 

demanar l’ajut per a la rehabilitació.  

 



 

 

No podran obtenir la condició de beneficiari de les subvencions les persones físiques o 

jurídiques en qui es presenti alguna de les circumstàncies previstes a l’apartat 3r de l’article 

3 de l’Ordenança general reguladora de les subvencions. 

 

ARTICLE 3. Conceptes subvencionables 

Les actuacions que són objecte de subvenció són les següents: 

 

Imatge exterior de l’establiment:  

• Actuació d’embelliment d’aparadors, de la imatge corporativa de l’establiment i 

il·luminació del mateix.  

• Transformació o substitució de rètols exteriors.  

• Col·locació o substitució de tendals exteriors.  

• Instal·lació, automatització o substitució de portals o altres sistemes de tancament. 

• Adequació de façanes: adaptació del cablejat i dels aires condicionats a la normativa 

vigent.   

Imatge interior i/o modernització de l’establiment :  

• Millora de les condicions d’accessibilitat del local.   

• Millora i manteniment dels locals:  obres, pintura  i instal·lacions.   

• Adequació de la instal·lació elèctrica a la normativa.  

• Adequació de lavabos per donar compliment a la normativa d’accessibilitat.  

Obtenció de les llicències municipals corresponents:  

• Honoraris facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte tècnic per tramitar les 

llicències corresponents.  

Totes les actuacions s’han d’ajustar a les normatives reguladores corresponents. 

 

ARTICLE 4. Conceptes no subvencionables 

 

En aquests convocatòria no és podran presentar com a despeses subvencionables les 

derivades d’impostos, llicències d’obres i taxes municipals.  

 

ARTICLE 5. Dotació pressupostària. Import de la subvenció 

 

Es destinarà a la concessió d’aquesta subvenció la quantia màxima i total de CINQUANTA 

MIL EUROS (50.000 €), en desplegament del Projecte d’Intervenció Integral “Nucli Antic de 

Vilanova”, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40.151.48002 corresponent al present 

exercici pressupostari 2012, d’acord amb les previsions econòmiques establertes en dit 

Projecte d’Intervenció Integral, i de conformitat amb la resolució del Conseller de Política 

Territorial i Obres Públiques de data 6 de juny de 2006.   
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Les actuacions per les quals s’hagi sol·licitat subvenció i s’hagin resolt favorablement, rebran 

un ajut del 50% del pressupost protegible. Es fixa un màxim de 2.000 euros (DOS MIL 

EUROS) per a cada sol·licitud presentada.   

 

El pressupost protegible estarà constituït pel Pressupost d’execució material de l’actuació i 

els honoraris facultatius.  

 

La subvenció serà compatible amb d’altres ajuts d’altres administracions sempre i quan la 

totalitat d’elles no superi el 100% de la despesa.  

 

ARTICLE 6. Règim jurídic 

La present ordenança s’aprova a l’empara de l’Ordenança General reguladora de la 

concessió de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 6 de novembre de 2006 

(publicada al BOP núm. 68 de 20-03-07) i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions i reglament que la desenvolupa, i que serà d’aplicació subsidiària en tot allò no 

previst específicament en aquesta. 

 

La referida Ordenança General contempla en el seu article 6 el procediment de concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva, per la qual cosa es fa necessària 

l’existència d’una ordenança per cada convocatòria. Per aquesta raó, correspon aprovar la 

present ordenança específica reguladora d’aquesta subvenció, prèviament a la convocatòria 

corresponent que prendrà base d’aquesta, en els termes que s’hi contemplen.    

 

Aquestes subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva, d’acord amb les 

bases que s’estableixen en la present ordenança específica.  

 

ARTICLE 7. Procediment per a la concessió de la Subvenció 

 

Es publicarà la convocatòria d’aquesta subvenció, que s’efectuarà per l’alcaldia, mitjançant 

anunci que serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de 

difusió local i al tauló d’edictes de la corporació. En la convocatòria es determinarà el termini 

màxim concret per a la presentació de sol·licituds. 

 

 

 



 

 

Presentació de sol·licituds:  

La sol·licitud, dirigida a la Sra. alcaldessa de l’Ajuntament, es presentarà en el Registre 

d’entrada de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o per qualsevol dels mitjans assenyalats 

en l’article 38 de la llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques  i del 

procediment Administratiu Comú.  

 

El model normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i a la 

web d’aquest ajuntament. La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de 

les bases d’aquestes subvencions.  

 

S’acompanyarà la sol·licitud amb els documents següents:  

 

• DNI, NIE O CIF del sol·licitant . 

• Document acreditatiu de tenir les llicències municipals pertinents o d’haver-la 

sol·licitat.  

• Breu memòria de les actuacions a realitzar i pressupost previst de els despeses 

objecte de la subvenció. 

 

Es podran subvencionar les actuacions que s’hagin iniciat a partir de l’1 de gener del 2012.   

 

En cas de que s’aportin fotocòpies, hauran de ser degudament compulsades davant de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú mitjançant la oportuna comparació amb els originals.  

 

Si la sol·licitud no reuneix tots els requisits establerts en aquesta l’òrgan competent requerirà 

a l’interessat perquè l’esmeni en el termini màxim i improrrogable de deu dies, indicant-li que 

si no ho fes, se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser 

dictada en els termes que preveu l’article 71 de la Llei 30/1992.  

 

Instrucció del procediment:  

L'òrgan instructor serà el Regidor d’Urbanisme, Obres i Habitatge, o persona en qui delegui.  

Les activitats d'instrucció comprendran les activitats següents: 

- Petició d’aquells informes que estimi necessaris i/o convenients per a l’avaluació 

de les sol·licituds que es formulin. 

- Verificació prèvia del compliment de les condicions imposades per adquirir la 

condició de beneficiari de la subvenció. 

- Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada conforme als criteris, formes i 

prioritats de valoració, que es defineixen en la base següent. 
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Una vegada avaluades les sol·licituds, es remetrà l'expedient a l’òrgan col·legiat que, en 

compliment de l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, emetrà Informes sobre 

les sol·licituds. El dit òrgan, que es denominarà Comissió de Concessió de Subvencions, 

estarà format pels membres següents: 

 

- El director del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Vilanova o 

persona en qui delegui.  

- Un tècnic del departament de llicències i disciplina.  

- Un tècnic d’ assessor jurídic de la corporació.  

 

A la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà la 

proposta de resolució provisional, degudament motivada, que haurà de notificar-se als 

interessats en la forma que s'estableixi en la convocatòria, amb un termini de deu dies per 

presentar al·legacions. 

 

La proposta de resolució definitiva haurà de contenir: 

 

- La relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció. 

- La quantia específica de la subvenció. 

- Especificació de l’avaluació i els criteris seguits per efectuar-la. 

 

Resolució:  

 

Aprovada la resolució definitiva, l’òrgan municipal competent resoldrà el procediment. La 

resolució es motivarà i, en tot cas, hauran de quedar acreditats els fonaments de la resolució 

que s'adopti. 

 

Haurà de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants a qui concedeix la subvenció i la 

desestimació de la resta de les sol·licituds. El termini màxim de resolució i notificació és de 

sis mesos. El termini es computarà des de la publicació de la corresponent convocatòria, 

llevat que aquesta posposi els seus efectes a una data posterior. 

 

La resolució de la concessió de la subvenció posarà fi a la via administrativa.  

 



 

 

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats 

per entendre desestimada la sol·licitud de la concessió per silenci administratiu. 

 

Els ajuts s’entendran acceptats si transcorreguts deu dies naturals des de la notificació de la 

seva concessió, el beneficiari no s’ha manifestat en sentit contrari. 

 

ARTICLE 8. Criteris per a l’assignació de les subvencions. 

Tots els sol·licitants de subvenció que compleixin correctament amb els tràmits, 

justificacions i obligacions que es preveuen en aquestes Bases, podran obtenir fins al 50%   

del pressupost protegible de l’actuació objecte de subvenció, amb un màxim de 2.000 euros 

(DOS MIL EUROS), d’acord amb l’article 5 de la present Ordenança. 

 

Tot això, per ordre cronològic d’entrada de les sol·licituds i fins el límit del crèdit 

pressupostàriament disponible per a la subvenció d’aquestes actuacions.  

 

ARTICLE 9. Obligacions dels Beneficiaris 

Les obligacions dels beneficiaris són les següents: 

 

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el  comportament  

    que fonamenta la concessió de la subvenció. 

 

b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com  

    la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o       

    gaudir de la subvenció. 

 

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com   

    qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de 

    control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta informació li sigui 

    requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

 

d) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos  

    o recursos que financin les activitats subvencionades. 

 

e) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, que es troba al corrent en 

    el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. 

 

f)  Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents 

    degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable 

    al beneficiari en cada cas. 
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g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els 

    documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i  

    control. 

 

h) Donar l'adequada publicitat de caràcter públic del finançament de programes, activitats,  

     inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció. 

 

i)  Si s’estigués en curs d'alguna de les causes de reintegrament, s'haurà de procedir al 

    reintegrament de la quantia rebuda. 

 

j)  Els promotors de les obres/actuacions hauran de permetre, obligatòriament, l’accés dels 

    tècnics de l’Ajuntament al local on es desenvolupa l’activitat, per tal d’efectuar les 

    inspeccions pertinents, amb la finalitat de comprovar les obres o actuacions que s’estiguin 

    desenvolupant. 

 

ARTICLE 10. Criteris tècnics de les actuacions.  

No es podran beneficiar de cap ajut les obres o actuacions que es realitzin en situació 

d’infracció urbanística i/o ordre d’execució. Qualsevol infracció en aquest sentit produirà 

pèrdua de l’ajut, fins i tot en el cas que ja s’hagués resolt el seu atorgament, amb 

independència de les actuacions sancionadores municipals que corresponguin. 

 

L’interessat autoritzarà, en la sol·licitud de la subvenció, a l’Ajuntament a fer públiques les 

dades següents de la seva actuació: tipus d’actuació, fotografies significatives de l’estat 

inicial i final, adreça del local, pressupost de les obres, subvenció atorgada, descripció de 

l’estat original del local i descripció de les obres o actuacions efectuades. 

 

ARTICLE 11. Justificació i Cobrament  

Per percebre la subvenció serà necessari presentar a l’Ajuntament la documentació següent:  

- Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l’Alcaldessa, sol·licitant el pagament de la 

subvenció, indicant el nombre de compte bancari al qual s’hagi d’efectuar la 

transferència.  

- Memòria de l’activitat realitzada. 

- Factures originals o fotocopies compulsades de les factures justificatives de la 

despesa. 



 

 

- Justificant del pagament de les factures aportades.  

 

Pel que fa a la documentació acreditativa de la corresponent autorització municipal per 

exercir l’activitat, aquesta serà prèviament verificada pels serveis municipals corresponents, 

sense necessitat de la seva justificació per part de l’interessat. 

 

La documentació justificativa haurà de presentar-se en el termini d’un mes des de la 

finalització de l’activitat subvencionada, tret que en la convocatòria s’estableixi un altre 

específic. 

 

ARTICLE 12. El Reintegrament. Mesures de Garantia 

1. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de 

demora des del moment del pagament de la subvenció fins el dia que s'acordi la 

procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l'article 38.2 de la Llei General de 

Subvencions, en els casos assenyalats en l'article 10 de l'Ordenança General reguladora de 

la concessió de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 6 de novembre de 

2006 (publicada al BOP núm. 68 de 20-3-07), i d’acord amb els articles 37 i 38 de la Llei 

General de Subvencions. 

 

2. L'òrgan concedent podrà realitzar els controls administratius i inspeccions que consideri 

oportuns a fi de comprovar la veracitat de les dades consignades en la documentació 

presentada, així com el compliment dels requisits per a la percepció de l'ajuda.  

 

El beneficiari tindrà l'obligació de col·laborar en la dita inspecció, proporcionant les dades 

requerides i facilitant, si escau, l'accés a dependències amb què es realitzen les activitats. 

 

ARTICLE 13. Modificació de la Resolució 

Concedida una subvenció, a sol·licitud de l’interessat podrà acordar-se per l'òrgan 

concedent la seva modificació, amb un informe previ de la Comissió de Concessió de 

Subvencions, sempre que es compleixin els requisits següents:  

 

- Que les circumstàncies que justifiquin la modificació no hagin depès de la voluntat 

del beneficiari.  

- Que les condicions, elements o circumstàncies que es van tenir en compte per 

concedir la subvenció, s'han vist modificats pel que és necessari procedir a una 

revisió de la subvenció concedida. 
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ARTICLE 14. Compatibilitat de les Subvencions 

 

La concessió d'aquestes ajudes serà compatible amb qualsevol altre tipus de subvenció o 

ajuda. 

 

En cap cas l'import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en 

concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de 

l'activitat subvencionada. 

 

El beneficiari tindrà l'obligació de comunicar a l'òrgan concedent o a l'Entitat col·laboradora 

l'obtenció de subvencions, ajudes públiques, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat. 

 

ARTICLE 15. Infraccions i sancions 

 

Els responsables de les infraccions, i les infraccions i sancions seran les establertes en els 

articles 12 a 17 de l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions. 

 

ARTICLE -16. Entrada en vigor 

 

La present Ordenança entra en vigor un vegada publicat íntegrament el seu text en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i transcorregut el termini establert en l'article 

65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

 

Vilanova i la Geltrú, 30 d’abril de 2012 

 

 


