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Altres anuncis – Subvencions i Ajuts
ANUNCI de la convocatòria de les subvencions que atorga l'Ajuntament de
Barcelona en el marc del programa Aparadors Vius 2022.

La Comissió de Govern, en sessió de data 12 de maig del 2022, ha adoptat el següent acord:
Aprovar la convocatòria de concurrència no competitiva APARADORS VIUS 2022, per a la
concessió de subvencions en el marc del Programa de Subvencions per a la Reactivació de les
Activitats Econòmiques que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona, que té per objectiu
millorar l'atractivitat exterior del comerç i en conseqüència la dels carrers comercials a partir
del canvi de persianes exteriors per altres que possibilitin veure l'interior de la botiga quan
l'establiment està tancat. Publicar la convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal. Autoritzar
la despesa de 1.000.000,00 euros, destinada a la convocatòria 2022 del Programa de
Subvencions per a la reactivació de les activitats econòmiques: Aparadors Vius 2022, amb
càrrec a la partida pressupostària 0700/48901/43336, de la Gerència d'Economia, Recursos i
Promoció econòmica; establir el termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la
publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el
dia 30 de setembre de 2022."

Convocatòria programa Aparadors Vius
1. Objecte
L'objecte de la present convocatòria, a l'empara de les Bases Generals reguladores per a
l'atorgament de subvencions a la reactivació de les activitats econòmiques que es
desenvolupen a la ciutat de Barcelona, publicades al BOPB el 3 de maig de 2021, és la
concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva i fins exhaurir el crèdit
pressupostari, adreçada a persones (físiques o jurídiques) que siguin titulars d'activitats
econòmiques a la ciutat de Barcelona i que compleixin amb les condicions i requisits recollits
en els apartats 5, 6 i 7 d'aquesta convocatòria.
2. Finalitat
L'Ajuntament de Barcelona impulsa aquesta Convocatòria de subvencions Amunt persianes Aparadors Vius a l'empara del punt 3 de les Bases Generals per a l'atorgament de
subvencions per a la reactivació de les activitats econòmiques que es desenvolupen a la ciutat
de Barcelona, amb la finalitat de millorar l'atractivitat exterior del comerç i en conseqüència la
dels carrers comercials a partir del canvi de persianes exteriors anomenades cegues per
persianes que possibilitin veure l'interior de la botiga amb la persiana baixada, com ara
persianes troquelades, de malla o qualsevol altre tipus de persiana que faciliti la visió de
l'aparador de l'activitat comercial.
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D'aquesta manera, es facilitarà que tant l'aparador com el producte del comerç sigui visible
més enllà de l'horari comercial convertint-se en un aparador 24 hores, promocionant així la
dinamització comercial, prevenint l'incivisme de les pintades ja que els models proposats el
dificulten, al mateix temps que visibilitza fora de l'horari comercial, els locals que tenen
activitat dels que no en tenen i per tant dota de major vitalitat els carrers del teixit comercial.
3. Règim jurídic
D'acord a l'establert al punt 4 de les Bases Reguladores Generals per a l'atorgament de
subvencions a la reactivació econòmica de les activitats econòmiques que es desenvolupen a
la ciutat de Barcelona, constitueix el règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria de
subvencions totes les lleis, normes i reglaments vigents que siguin d'aplicació en aquesta
matèria en el moment de la tramitació i concessió de les subvencions sol·licitades. Aquest cos
jurídic i normatiu està compost per:
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat
per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
- Normativa general reguladora de les subvencions municipals (NGRS), aprovada pel Plenari
del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en data 17 de desembre de 2010 (BOPB,
4 de gener de 2011).
- Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
del Règim Local a Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en tot allò considerat com a
norma bàsica.
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
- Llei 17/2015, del 21 de juliol, de igualtat efectiva entre dones i homes.
- Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.
- Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Sense perjudici del que s'estableix a la normativa vigent de procediment administratiu comú
de les administracions públiques, les subvencions a les quals fa referència aquesta
convocatòria tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en els
supòsits previstos per la normativa general de subvencions i per les Bases Reguladores
Generals per a l'atorgament de subvencions a la reactivació econòmica de les activitats
econòmiques que es desenvolupen a la ciutat, no generen cap dret a l'obtenció d'altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. Procedirà el seu
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reintegrament en els supòsits previstos en la Normativa Reguladora de les Subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona.
La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.
Correspon a l'Ajuntament la resolució de dubtes interpretatius relatius a les previsions
d'aquesta convocatòria i a la gestió d'aquest programa de subvencions.
El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència
no competitiva d'acord a l'article 5.2.b) de la Normativa general reguladora de les
subvencions municipals.
4. Compatibilitats
D'acord a l'establert al punt 6 de les Bases Reguladores Generals per a l'atorgament de
subvencions a la reactivació econòmica de les activitats econòmiques que es desenvolupen a
la ciutat de Barcelona, les subvencions d'aquesta convocatòria seran compatibles, amb les
corresponents limitacions pel que fa a la suma dels imports indicats en el següent paràgraf,
amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, nacionals i
internacionals, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
L'import de les subvencions rebudes no podrà ser mai d'una quantia que, en concurrència
amb d'altres subvencions o ajuts rebuts l'Ajuntament de Barcelona o d'altres administracions
o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat o projecte
subvencionat, d'acord amb el què preveu l'apartat 5è de l'article 2 de la NGRS.
Aquests subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.
5. Persones beneficiàries
Aquesta convocatòria s'adreça, exclusivament, a les persones (físiques o jurídiques) que
siguin titulars d'activitats comercials, de serveis, restauració, oci nocturn i allotjament turístic
en establiments en planta baixa i/o a peu de carrer de la trama urbana de Barcelona i que
compleixin les condicions i els requisits detallats a l'apartat 6 d'aquesta convocatòria. Estan
exclosos d'aquesta convocatòria els ens, organismes i entitats del sector públic indicats en
l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Estan excloses, d'aquesta convocatòria les persianes dels establiments on es desenvolupin
alguna de les activitats següents:
A) Activitats d'espectables, recreatives, esportives, culturals i de joc i atraccions espectacles
- Establiments destinats a activitats de joc i atraccions
•

Jocs d'atzar:

•

Saló de joc

•

Bingo
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Casinos de joc

B) Activitats musicals i de restauració
- Activitats recreatives:
•

Sales d'exhibició sexual

•

Locals on s'exerceix la prostitució

•

Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtic legalitzades en l'ambit del joc i
l'atzar.

6. Condicions i requisits
Les condicions i requisits imprescindibles per poder optar a la subvenció, a l'empara del punt
8 de les Bases Reguladores Generals per a l'atorgament de subvencions a la reactivació
econòmica de les activitats econòmiques que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona,
publicades al BOPB en data 3 de maig de 2021, es concreten en la instància i declaració
responsable d' aquesta convocatòria (i que haurà d'anar complementada amb l'autorització de
la propietat de l'immoble per dur a terme el canvi de la persiana, evidència visual i per
factura o pressupost del canvi de persiana) de la següent manera:
6.1. Aquesta convocatòria s'adreça a les persones (físiques o jurídiques) que siguin titulars
d'activitats comercials, de serveis, restauració, oci nocturn i allotjament turístic en
establiments en planta baixa i/o a peu de carrer de la trama urbana de Barcelona
6.2. En el cas que la persona que subscriu la sol·licitud no sigui la propietària l'immoble on es
desenvolupa l'activitat per a la que es sol·licita la subvenció, haurà de facilitar document que
acrediti l'autorització de la persona propietària a través d'un document privat (es facilita
model) o annex al contracte de lloguer que ho autoritzi, per a poder realitzar el canvi de
persiana, amb la resta de documentació de la sol·licitud.
6.3. El titular de l'activitat, en el moment de presentar la sol·licitud per a canvi de persiana,
haurà d'assumir en la declaració responsable el compromís de realitzar la despesa en el
període establert a la convocatòria, incorporant el pressupost del canvi de persiana, evidència
visual i autorització del/la propietari/a del local per a fer el canvi de persiana.
6.4. La despesa/es per a la qual se sol·licita la subvenció s'haurà de destinar exclusivament a
l'objecte i finalitat d'aquesta convocatòria i no podrà alterar-se en cap cas per la persona
beneficiària.
6.5. La despesa/es s'ha d'haver realitzat en el període comprés entre el 1 de gener del 2022 i
el 31 de desembre de 2022 i ha de quedar emmarcada en les condicions determinades en el
punt 8 d'aquesta convocatòria.
6.6. En el cas de que una mateixa persona física o jurídica sigui titular de diversos
establiments o d'un establiment amb diverses persianes, només podrà sol·licitar un màxim,
en conjunt, de tres subvencions per actuacions de canvi de persiana (de la mateixa adreça o
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diferent) indicant aquesta casuística a la casella corresponent, juntament amb l'import
sol·licitat (màxim de 2.000 euros per a cadascuna d'un màxim de tres persianes a canviar).
6.7. En cas que la instal·lació de persiana/es comporti alguna obra que modifiqui l'espai físic
on s'ha de col·locar la persiana o algun altre tipus d'intervenció en la façana, el/la titular de la
subvenció es compromet de tramitar en la seu Districte la llicència corresponent.
6.8. El manteniment o reparació de la persiana objecte de la subvenció corre a càrrec de la
persona física/jurídica sol·licitant de la subvenció.
6.9 Les persones beneficiàries, durant tot el procés d'atorgament de les subvencions:
- Hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i fiscals, i de reintegrament
amb l'Ajuntament de Barcelona, i els seus ens dependents i l'Agència Estatal d'Administració
Tributària, així com també amb la Seguretat Social.
- Hauran d'haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de
Barcelona.
- No hauran d'haver estat mai objectes de sancions administratives fermes ni de sentències
fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe
o de gènere i segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
- No podran trobar-se en cap de les situacions previstes en els apartat 2 i 3 de l'article 13 de
la LGS:
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat
d'obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, malversació
de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en
qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit
l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord
amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període
d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució
ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
d) Estar sotmesa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells
que ostentin la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la
Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General
de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de
les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts en
la mateixa o en la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini per
reglament.
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f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís
fiscal.
g) No trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en
els termes que es determinin.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir
subvencions d'acord amb aquesta o altres lleis que així ho estableixin.
i) No podran accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes a l'article 11.3,
paràgraf segon quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus
membres.
j) Les prohibicions d'obtenir subvencions afectaran també a aquelles empreses de les quals,
per raó de les persones que les regeixen o d'altres circumstàncies, es pot presumir que són
continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d'altres empreses en les que
havien concorregut.
- En cap cas podran obtenir la condició de beneficiari de les subvencions que regula aquesta
Llei les associacions incurses en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de
l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora de el Dret d'Associació.
- Tampoc podran obtenir la condició de beneficiari les associacions respecte de les quals
s'hagués suspès el procediment administratiu d'inscripció per trobar-se indicis racionals
d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant
no recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual pugui practicar la inscripció en el
corresponent registre.
- Restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que, sobre infraccions
administratives en la matèria, estableix la normativa legal aplicable en matèria de
subvencions i la Llei General Pressupostària.
- Hauran de facilitar la inspecció i la documentació necessària per a la comprovació municipal
de l'aplicació dels ajuts rebuts. Així com permetre, a l'Ajuntament, la consulta d'ofici, amb
referència al compliment de les seves obligacions tributàries i fiscals.
6.10. L'Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de
qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les persones
destinatàries de les subvencions atorgades.
7. Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables pel canvi de persianes tal i com s'especifica a
l'apartat 2 d'aquesta convocatòria, les següents despeses:
Les despeses directament relacionades amb el subministrament, transport i instal·lació de les
persianes segons requisits de la present convocatòria.
Seran elegibles únicament les factures emeses des del 1 de gener de 2022 fins el 31 de
desembre de 2022. Excepcionalment, es podran admetre factures de data fins al 31 gener del
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2023, sempre i quan a la factura s'especifiqui que els treballs han estat realitzats durant l'any
2022.
8. Quantia de la subvenció
La quantia de la subvenció es determina d'acord amb els següents imports:
•

Import màxim de subvenció de 2.000 euros per a cada canvi de persiana. Com a
màxim se subvencionaran 6.000 euros a una mateixa persona física o jurídica.

La subvenció podrà superar el 50% de l'import facturat per la persiana, però en cap cas, la
quantitat subvencionada, juntament amb d'altres ajuts que pugui rebre la beneficiària, podrà
superar l'import facturat, exclosos els impostos.
Aquestes subvencions són incompatibles amb d'altres subvencions municipals que puguin
tenir el mateix objecte.
9. Sol·licitud i documentació a adjuntar
La presentació d'aquesta convocatòria requereix, obligatòriament, la presentació de la
següent documentació:
9.1.Formulari de sol·licitud
La instància de sol·licitud d'aquestes subvencions està a disposició de les persones
interessades enhttps://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
La instància de sol·licitud haurà d'indicar, de forma expressa:
- El tipus d'establiment, i del servei que presta.
- Adreça de l'establiment pel qual se sol·licita la subvenció
- L'ajut sol·licitat (màxim 2.000 euros per a canvi d'una persiana, essent 6.000 euros l'import
màxim a subvencionar per al canvi de 3 persianes).
Serà motiu de no admissió a tràmit d'una sol·licitud de subvenció i del seu arxiu, sense més
tràmit:
- La no presentació de la instància de sol·licitud de subvenció.
- La presentació de la instància de sol·licitud de subvenció a través d'altres canals diferents
als previstos a l'apartat núm. 10 de la convocatòria.
- La presentació fora de termini de la instància de sol·licitud, o sense les dades suficients per
identificar el sol·licitant.
9.2.Declaració responsable, inclosa en la sol·licitud d'aquesta convocatòria.
En la Declaració Responsable que s'incorpora en la instància de sol·licitud caldrà determinar el
tipus d'activitat que es presta en l'establiment pel que es sol·licita la subvenció.
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En la Declaració Responsable caldrà determinar el compromís de realitzar la despesa en el
període establert en la convocatòria.
La presentació de la Declaració Responsable faculta l'Ajuntament de Barcelona per verificar
en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. Així mateix, si així es manifesta
per part del sol·licitant, la presentació de la Declaració Responsable podrà autoritza a
l'Ajuntament a comprovar que la llicència d'activitats sigui vigent així com les dades fiscals, i
no es trobi incursa en cap expedient de disciplina d'activitats i/o urbanística en tramitació.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que
acompanyi la sol·licitud de subvenció podran deixar sense efecte aquest tràmit i, en
conseqüència, comportar la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que
puguin ser causa de revocació de la mateixa, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
La persona sol·licitant haurà d'acompanyar a la declaració responsable, la següent
documentació:
- En el cas de les persones físiques, DNI de la persona sol·licitant.
- En cas de persona jurídica, cal també presentar la següent documentació: Fotocòpia NIF
(targeta acreditativa del número d'identificació fiscal), document acreditatiu de la
representació i fotocòpia del DNI del representant.
9.3.Pressupost o factura i evidència visual
La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de factura en el cas que ja s'hagi executat la
despesa dins del període d'elegibilitat de la convocatòria o pel pressupost de la despesa
prevista corresponent del canvi de persiana per a l'establiment comercial del qual se sol·licita
la subvenció (el pressupost haurà d'incorporar les mateixes dades que s'especifiquen en una
factura comercial) en el cas que encara no s'hagi executat la despesa; així com fotografia/es
de la persiana en la que es visualitzi el rètol de la botiga i, sempre que sigui possible, el
número del carrer.
9.4.Document que acrediti l'autorització de la persona propietària del local per al canvi de
persiana.
En cas que la persona titular de l'activitat econòmica no sigui la propietària de l'immoble on
està ubicada, caldrà lliurar document que acrediti l'autorització del/a propietària amb
document privat (es facilita model) o com a annex de contracte de lloguer.
9.5.Dades bancàries
Les dades del Compte bancari s'hauran de comunicar abans de la resolució definitiva de les
sol·licituds de subvencions, d'acord amb l'establert amb aquest apartat.
En el cas que la persona beneficiaria de la subvenció estigui donada d'alta a la forma de
pagament dels creditors de l'ajuntament de Barcelona, no caldrà aportar aquesta
documentació si les seves dades no han patit modificacions. Aquest fet s'haurà d'especificar
en la Declaració Responsable.
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- En el cas de ser persona jurídica i no estar donada d'alta a la forma de pagament dels
creditors,
s'haurà
de
donar
d'alta
mitjançant
l'enllaç
següent:https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/202000014
26 Caldrà informar d'una adreça de correu electrònic i persona de contacte així com número
de telèfon. Per qualsevol dubte, caldrà contactar amb el Departament de Tresoreria, a través
dels següent enllaç:Tresoreria@bcn.cat
- En el cas de ser persona física i no estar donada d'alta a la forma de pagament dels
creditors, la presentació electrònica serà la via preferent. Tanmateix s'haurà de donar d'alta
mitjançant
el
mateix
enllaç:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001426.
Caldrà informar d'una adreça de correu electrònic i persona de contacte així com número de
telèfon. Per a qualsevol dubte, caldrà contactar amb el Departament de Tresoreria, a través
dels següent enllaç:Tresoreria@bcn.cat
Tanmateix, les persones físiques que no comptin ambcertificat digital vàlidpodran contactar
amb el mateix Departament de Tresoreria d'aquesta Ajuntament mitjançant l'esmentat
correu:Tresoreria@bcn.cat
Excepcionalment, les persones físiques podran realitzar la designació del compte bancari de
forma presencial a les dependències de la Tresoreria Municipal.
10. Termini i forma de presentació de sol·licituds
Termini:
El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de la convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2022.
Forma:
La persona sol·licitant haurà de presentar la sol·licitud de la forma que a continuació s'indica
en funció de tractar-se d'una persona obligada o no a presentar els tràmits davant de
l'administració de forma telemàtica:
- Pels subjectes obligats, d'acord amb el que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, és obligatori
presentar la sol·licitud (degudament complimentada i signada ) i la resta de documentació
exigida,
a
través
de
la
seu
electrònica
de
l'Ajuntament
de
Barcelona,
(http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.
- Aquelles persones, que en virtut de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no estiguin obligades a
relacionar-se amb l'administració de forma telemàtica, podran optar per realitzar els tràmits
presencialment davant les Oficines d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Barcelona,
aportant igualment la sol·licitud en suport paper la sol·licitud (degudament complimentada i
signada) i la resta de documentació exigida a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de
Barcelona, (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal
de tràmits.
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Si una mateixa persona física i jurídica emet dues sol·licituds diferents per al canvi de la/es
mateixa/es persiana/es, es valorarà únicament la que tingui la darrera data de registre dins
del termini de presentació, a no ser que la primera sol·licitud estigui ja en tràmit del procés
de resolució.
El fet de presentar la sol·licitud implica l'acceptació implícita de les bases i d'aquesta
convocatòria, incloent expressament el possible sistema de comunicació telemàtica prevista
en la mateixa. Qualsevol sol·licitud presentada fora d'aquest termini no serà admesa a tràmit.
11. Admissió de les sol·licituds
El criteri per determinar l'ordre d'accés a la subvenció, quan sigui necessari, serà l'ordre
cronològic de presentació de les sol·licituds i fins a l'esgotament de la partida pressupostària
assignada al Programa. Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de sol·licituds no
donarà cap dret a l'obtenció de l'ajut.
Un cop presentats els documents establerts, es comprovarà que s'ajusten als requisits
respecte a la sol·licitant i a les Bases i la convocatòria. Si la sol·licitud no reuneix els requisits
que estableix aquestes bases es podrà requerir, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà,
a la persona sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti
els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la
seva petició.
Les notificacions i requeriments que s'efectuïn en el marc del procediment s'hauran d'ajustar
a les previsions dels articles 40 a 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques (PACAP).
12. Procediment de concessió i Resolució de l'atorgament o denegació
Les sol·licituds presentades es tractaran d'acord amb els requisits establerts en les Bases
reguladores i la resolució corresponent a cada sol·licitud s'emetrà en el termini màxim de tres
mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud.
Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà
desestimada la sol·licitud d'atorgament de l'ajut. Tractant-se d'un procediment de
concurrència no competitiva i de conformitat amb el que es preveu a l'article 24.4 de la Llei
General de Subvencions, com que no figuren en el procediment ni són tinguts en compte
altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats, la resolució que es
formuli tindrà caràcter de definitiva.
La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs
contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos
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13. Competència
Atès el previst a l'art. 5 de la Normativa General Reguladora de Subvencions de l'Ajuntament
de Barcelona (NGRS), l'òrgan instructor del procediment serà la Gerència d'Economia,
Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament.
Així mateix, d'acord l'establert a l'esmentar art. 5 de la NGRS i a les bases generals
reguladores de la convocatòria, la competència per resoldre, declarant el desistiment, la
admissió o inadmissió de les sol·licituds de subvenció, l'estimació o desestimació
d'al·legacions presentades i dels recursos de reposició, així com per l'atorgament i denegació
definitiu de les sol·licituds de subvencions correspondrà al 1er. Tinent d'Alcaldia Àrea
d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda.
Per a qualsevol consulta, es pot contactar ambproximitat@barcelonactiva.cat
14. Crèdit pressupostari
La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec de la
partida pressupostària 0700/48901/43336 del pressupost municipal vigent per a l'any 2022.
L'import destinat, per aquesta convocatòria, és de 1.000.000,00 euros.
La partida pressupostària podrà ser ampliada durant el procés d'atorgament, d'acord amb el
previst a l'article 58.2.a) apartat 4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per
un import màxim de 500.000 euros. Podrà aplicar-se a la concessió d'aquestes subvencions
sense necessitat de nova convocatòria, per haver-se incrementat l'import del crèdit
pressupostari disponible com a conseqüència d'una generació, una ampliació o una
incorporació de crèdit.
Aquesta ampliació restarà condicionada en tot cas a la necessària declaració de disponibilitat
del crèdit com a conseqüència de les circumstàncies assenyalades i, en el seu cas, prèvia
aprovació de la modificació pressupostària que sigui procedent, en moment anterior a la
resolució de la concessió de les subvencions a atorgar amb l'ampliació.
15. Pagament
El pagament de la subvenció es realitzarà en un únic pagament per a totes aquelles
sol·licituds de subvenció que acreditin compromís de realitzar la despesa en el període
establert segons indica la clàusula 9.2. de la convocatòria; aquest pagament s'efectuarà
mitjançant transferència bancària al compte indicat d'acord a l'apartat 10 d'aquesta
convocatòria.
L'òrgan competent disposarà de la facultat d'anar publicant resolucions a mesura que es vagi
resolent, per raons d'economia procedimental derivades de la previsió d'un volum important
de sol·licituds que es rebran a la convocatòria d'aquestes subvencions; amb la finalitat última
de poder agilitzar d'aquesta manera els pagaments de les subvencions atorgades.
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16. Justificació i control
La data de presentació de la justificació, en qualsevol cas, serà com a màxim serà el 31 de
març de 2023.
La despesa/es del canvi de persiana, s'haurà d'haver realitzat en el termini comprés entre el
dia 1 de gener de 2022 i fins el 31 de desembre del 2022 d'acord l'establert a l'apartat 7
d'aquesta convocatòria. Com s'indica en l'esmentat apartat, excepcionalment es podran
admetre factures de data fins al 31 gener del 2023, sempre i quan a la factura s'especifiqui
que els treballs han estat realitzats durant l'any 2022.
En aquest sentit, les persones beneficiàries justificaran l'aplicació dels fons rebuts amb
l'aportació de la factura/es de la despesa efectuada durant el període que s'indica en aquest
punt.
La justificació de la subvenció rebuda es farà mitjançant la presentació d'un compte
justificatiu, signat pel titular de l'activitat o la persona que disposa de poders o autorització de
signatura, que es conforma amb els següents documents:
-Factura/es justificatives de la despesa realitzada.
-Evidència visual
-Documentació acreditativa del pagament de les factures presentades a efectes de justificació
de la subvenció realitzat mitjançant transferència bancària o rebut domiciliat o qualsevol altre
mitjà admès en Dret, sempre que a la data de presentació de la justificació s'hagués efectuat.
-Carta de reintegrament(*)en el supòsit de romanents no aplicats. Utilitzeu model normalitzat
en aquet enllaçhttps://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions).
La justificació es presentarà de forma telemàtica a través de la seu electrònica de
l'Ajuntament de Barcelona:http://www.bcn.cat/tramits, d'acord amb l'establert número 10
d'aquesta convocatòria, indicant el nom d'aquesta Convocatòria. Només aquelles persones,
que en virtut de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, no estiguin obligades a relacionar-se amb
l'administració de forma telemàtica, podran optar per realitzar aquest tràmit de forma
presencial davant les Oficines d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Barcelona.
Si transcorregut el termini establert de justificació no s'ha presentat la justificació davant
l'òrgan administratiu competent o la justificació presentada és incomplerta es requerirà el/la
beneficiari/a perquè, en el termini improrrogable de 10 dies hàbils.
L'Ajuntament per tal de comprovar el compliment de la finalitat de la subvenció rebuda podrà
realitzar un pla de verificació/inspecció per mostreig de tots els ajuts concedits. Aquest
mostreig es podrà implementar durant l'exercici pressupostari següent al del pagament de la
subvenció.
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17. La Renúncia i el Reintegrament
La Renúncia i el reintegrament s'estableix a l'empara del punt 14 de les Bases Generals per a
l'atorgament de subvencions per a la reactivació de les activitats econòmiques que es
desenvolupen a la ciutat de Barcelona,
Seran causes de nul·litat i anul·lació les establertes a l'art. 36 de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Sens perjudici de l'exigència de responsabilitats que s'escaiguin. L'Ajuntament procedirà a
exigir el reintegrament total o parcial de les subvencions atorgades, en el supòsits que la
persona o entitat beneficiària incompleixi amb l'establert als arts. 37, 38, 39 i 40 de de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Les persones beneficiàries podran renunciar voluntàriament a la subvenció, reintegrant el seu
import si ja l'hagués percebut, en les condicions que s'estableixen a la Normativa General
Reguladora de Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona (NGRSM). Aquesta renúncia, ha de
ser prèvia a l'inici de l'activitat subvencionada o el seu cobrament, altrament el/la
beneficiari/a ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes de conformitat a
l'establert als arts. 12 i 13 de l'esmentada normativa. A l'import total o parcial de la
subvenció a retornar, s'afegiran els interessos de demora corresponents, es procedirà per la
via de constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.
D'acord amb l'establert a l'art. 37 de Llei 38/2003 de 17 de 2003, General de Subvencions,
seran causes de reintegrament les relacionades en l'esmentat article, així com aquelles que a
tals efectes pugui preveure la convocatòria. Aquestes causes comportaran l'anul·lació total o
parcial de la subvenció, així com el reintegrament dels fons rebuts i l'exigència dels interessos
de demora corresponents, segons les condicions previstes en la norma referida.
L'Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el
destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. El/la beneficiari/a de la
subvenció haurà de donar lliure accés a la seva comptabilitat (llibres i registres comptables).
18. Protecció de dades de caràcter personal
Les persones sol·licitants i beneficiàries de les subvencions objecte de les presents Bases
Reguladores han de complir amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament europeu vigent i,
per tant, han d'adoptar i implementar les mesures organitzatives i tècniques necessàries per
a preservar la seguretat de les dades objecte de tractament.
L'Ajuntament de Barcelona, amb domicili a Plaça de Sant Jaume, 1, 08002 - Barcelona, és
l'entitat responsable del tractament de les seves dades personals.
Les dades de caràcter personal que les persones sol·licitants i beneficiàries facilitin a
l'Ajuntament de Barcelona en el marc de les presents Bases Reguladores seran incorporades
en un fitxer titularitat de l'Ajuntament Barcelona amb la finalitat de gestionar la adjudicació
de les subvencions previstes en les Bases Reguladores. Si es considera que el tractament de
les dades personals vulnera la normativa o els drets les persones interessades, aquestes
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podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment
presentant una reclamació davant el Registre General de l'Ajuntament, Plaça Sant Jaume 1,
08002 Barcelona, indicant clarament en l'assumpte "Exercici de Drets LOPD Tercers".
19. Publicitat
L'Ajuntament de Barcelona publicarà les Bases i la convocatòria i les resolucions de les
subvencions atorgades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d'Edictes i
una referència a la Gaseta municipal. També ho podrà fer a la pàgina web de l'Ajuntament de
Barcelona, a la pàgina web de Barcelona Activa i en altres mitjans que es consideri oportú.

Barcelona, a 12 de maig del 2022. La secretària delegada, M. Eugènia Riera Paino.
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