
 

ISABEL  BLASÓN  BERDASCO,  SECRETÀRIA-INTERVENTORA  ACCTAL.  DE 
L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ (TARRAGONA)

 

 

CERTIFICO

 

Que el Ple de l'Ajuntament de l'Arboç en sessió Ordinària de data 25 de maig de 2017, 
amb el quòrum exigit pel RD2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, va prendre, entre d’altres i a reserva de 
l’aprovació definitiva de l’acta, la resolució de la següent part dispositiva:"

 

 

“”15.- EXP. NÚM. 20160556. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A 
LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER L’INICI D’UNA  ACTIVITAT ECONÒMICA 
EN UN LOCAL BUIT I/O LA MODERNITZACIÓ D’UN EXISTENT 2017 . 

 

    Antecedents

1 El Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de l'Arboç vol posar en 
marxa una campanya per la dinamització de locals buits com a suport per aconseguir 
la reactivació del comerç en el municipi.

2. En data 15 de maig de 2017, s'han elaborat unes bases reguladores per la sol·licitud 
de  subvencions  publiques  amb  l'objecte  d'ajudar  a  aquelles  persones  físiques  i/o 
jurídiques que iniciïn una activitat econòmica dins d'un local buit o que reformin el seu 
negoci  per  adaptar-lo  les  necessitats  socials  i/o  a  la  normativa  municipal.  

3. En data 17 de maig de 2017 la Intervenció de l'Ajuntament autoritza la despesa de 
12.000€ a la partida pressupostària 17.03.4500.22716 dins del nostre Pla d'Intervenció 
Integral de Barris, concretament al Camp 07.02 Pla de participació ciutadana i foment 
del teixit social, projecte Dinamització 2016-2017 per aquells sol·licitants la subvenció 
de locals dins del barri antic, i 6000€ a la partida 17.03.2410.48900 per aquells locals 
que sigui de fora.

            Fonaments de dret

1.D'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions («BOE» 
276,  de  18-11-2003.)  que  té  per  objecte  la  regulació  de  Règim  Jurídic  de  les 
Administracions Públiques. 

 

2.Resolució PTO/430/2010,  de 18  de febrer,  de convocatòria  per l'any 2010 per  a 
l'atorgament dels ajuts previstos en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. 

 

Ajuntament de L'Arboç

C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 Tarragona. Tel. 977670083. Fax: 977670257



 

3.Art. 15.2 del decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupava la Llei 
2/2004, abans esmentada, correspon a la Comissió de Gestió de Fons de foment del 
programa de barris, l'aprovació de la pròrroga per finalitzar l'execució de les actuacions 
que han obtingut finançament,  la qual va atorgar l'esmentada pròrroga del projecte 
d'intervenció integral del nucli antic, a l'any 2017.

 

Per tot l' anteriorment exposat, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

 

Primer.- Aprovar les Bases per l'atorgament dels ajuts proposats dins del projecte de 
Dinamització de locals buits 2017, que s'adjunten com a annex, amb l'objecte de donar 
suport  a  aquelles  activitats  econòmiques  que  s'han  iniciat  dins  d'un  local  buit  del 
municipi de l' Arboç durant els anys 2017.

 

Segon.- Aprovar la despesa de 12.000€ a la partida pressupostària 17.03.4500.22716 
dins del nostre Pla d'Intervenció Integral de Barris, concretament al Camp 07.02 Pla de 
participació ciutadana i foment del teixit social, projecte Dinamització de Locals Buits 
2017, per aquells sol·licitants de locals dins del Pla de Barris i 6000 € a la partida 
17.03.2410.48900 per aquells locals que sigui de fora.

 

Tercer.- Trametre aquestes bases a la BDNS i un extracte de la mateixa en elBOP de 
Tarragona,  a  la  pàgina web,  al  Tauler  d'anuncis  de l'Ajuntament  i  comunicar-ho al 
departament  d'Intervenció  als  efectes  pertinents.  En  cas  de  no  presentar-se 
al·legacions, l'acord inicialment aprovat esdevindrà definitiu.

"Annex 

BASES REGULADORES PER A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A l'INICI D'UNA 
ACTIVITAT ECONÓMICA EN UN LOCAL BUIT I/O LA MODERNITZACIÓ D'UN LOCAL 
EXISTENT A  L'ARBOÇ ANYS 2016 i 2017.

INTRODUCCIÓ.

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 28 de novembre de 2013, va 
aprovar inicialment l'Ordenança Reguladora de la Intervenció municipal ambiental, de 
seguretat i salut pública, per tal d'adaptar la normativa de la llei 20/2009, de 4 d'abril,  
de prevenció o control ambiental de les activitats, així com de la resta de normativa 
estatal  i  europea,  a  nivell  municipal.  Passat  el  termini  d'informació  pública  sense 
haver- se presentat al·legacions, en data 19 de febrer de 2014 es va publicar al Butlletí 
Oficial  de  la  Província  de  Tarragona  núm.  41,  el  text  definitiu  de  l'ordenança  de 
referència.

Una de les principals innovacions d'aquesta ordenança és la comunicació prèvia amb 
declaració de responsable d'obertura. Per les activitats, instal·lacions o establiments 
que  resten  subjectes  a  declaració  responsable  d'obertura,  l'interessat  haurà  de 
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manifestar, sota la seva responsabilitat, que disposa de la documentació acreditativa 
del  compliment  de  la  normativa  que  regeix  l'activitat,  instal·lació  o  
establiments, no estant obligat a la presentació d'un projecte o memòria ambiental. 
Aquesta  nova  incorporació  resulta  un  estalvi  econòmic  per  a  les  persones 
emprenedores que volen obrir una activitat al terme municipal de l'Arboç , però per la 
resta  d'activitats  que es sotmeten als  règims de llicència  ambiental  o  comunicació 
prèvia d'obertura és obligatòria la presentació de projecte tècnic o memòria ambiental, 
que ha de ser redactat per un tècnic extern competent, i que comporta una despesa 
important per l'emprenedor.

Per altra banda, s'ha detectat que moltes de les activitats existents, sobretot al nucli 
antic, són negocis amb certa antiguitat i, possiblement, alguns d'ells no disposin dels 
elements o instal·lacions actualitzades d'acord amb la normativa actual, pel que es 
creu convenient que des de el consistori s'ajudi a la seva adaptació, amb l'objectiu de 
garantir la seguretat de les persones.

Per tot l'exposa't, les presents bases volen relacionar els projectes de "Dinamització de 
Locals Buits 2016-2017" i "Consolida Comerç a l'Arboç 2017", ajuts als emprenedors 
que obrin un negoci al municipi de l'Arboç, dins i fora del Pla de Barris i també obrir  
una línia d'ajut a les activitats existents, amb llicència o comunicació prèvia d'activitat 
de data anterior al 31 de desembre de 2012, que vulguin actualitzar i adaptar les seves 
instal·lacions a la normativa vigent.

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.

1.- Objecte.

Les presents Bases tenen per objecte establir dues línees de subvenció per aquelles 
persones  físiques  o  jurídiques  que  iniciïn  una  activitat  econòmica  dins  d'un  local 
actualment  buit  del  municipi  o  que  reformin  i  modernitzin  el  seu  negoci  ubicat  a 
l'Arboçamb la finalitat d'obtenir una major competitivitat o adequar-se a la normativa 
municipal vigent.

2.- Caràcter i forma de concessió de les subvencions.

Les subvencions regulades en aquest programa són, a tots els efectes, despeses de 
dret públic; tenen caràcter propi, voluntari i  eventual. I  la forma de concessió és el 
règim de concurrència competitiva.

3.- Beneficiaris.

Poden  sol·licitar  aquestes  subvencions,  les  persones  físiques  i  jurídiques  que 
compleixin amb els requisits següents:

 

Línea 1 Programa "Dinamització de locals buits 2016-2017": els que iniciïn una activitat 
en un local de l'Arboç, i que:
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- L'establiment o local comercial estigui a peu de carrer

-  Disposin del  títol  habilitant  corresponent  per a l'inici  i  l'exercici  de l'activitat,  que, 
depenent de la seva classificació i normativa d'aplicació pot ser la següent:

-  Llicència ambiental  municipal (annex II  de la llei  20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats) i acta de control inicial de posada en 
marxa de l'activitat amb caràcter favorable.

-  Comunicació  prèvia  (annex  III  la  llei  20/2009,  de  referència)  amb  resolució  de 
l'alcaldia favorable i visita d'inspecció i control favorable.

- Comunicació prèvia d'una activitat  de restauració (llei  11/2009, del  6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives).

-  Llicència  municipal  d'una activitat  de restauració  (llei  11/2009,  del  6  de juliol,  de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives).

-  Declaració  responsable  o  comunicació  prèvia  (Llei  16/2015,  de  simplificació  de 
l'activitat administrativa i d'impuls de l'activitat econòmica) amb resolució de l'alcaldia 
favorable i visita d'inspecció i control favorable.

-  L'establiment  o  local  comercial  haurà  d'estar  obert  com  a  mínim  12  mesos.

Línea 2 Programa "Consolida comerç a l'Arboç 2017": els que impulsin la reforma, 
modernització i  competitivitat  dels establiments comercials de l'Arboç, actualitzant  i 
adaptant les seves instal·lacions a la normativa vigent, i que :

- Disposin d'algun dels títols habilitant establerts en la línia 1, i que la data de la seva 
obtenció sigui entre 1/01/2005 fins al 31/12/2012.

- Disposin de la corresponent llicència urbanística per l'execució de les actuacions de  i 
instal·lacions d'actualització i adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent.

- Hagin legalitzat les modificacions (substancials o no substancials) de l'activitat amb 
les modificacions introduïdes.

CAPÍTOL II. DELIMITACIÓ DELS IMPORTS SUBVENCIONABLES

4.- Imports subvencionables 

Línea 1:  Programa "Dinamització de locals buits 2016-2017" .  Aquesta actuació va 
destinada a subvencionar l'inici d'una activitat econòmica dins d'un local comercial dins 
l'Arboç. L'atorgament dels imports que s'abonaran als sol·licitants aniran en funció del 
règim al que estigui sotmesa l'activitat.

L'import  màxim  de  subvenció  a  percebre  per  cada  sol·licitant  no  podrà  excedir:

-Llicència ambiental                                                  600 €.

-Comunicació prèvia d'obertura                               360 €.
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-Comunicació prèvia amb declaració responsable  200 €

En cas de que, per el nombre de sol·licituds, la quantia total a subvencionar excedeixi  
l'import total de l'aplicació pressupostaria, l'ajuntament es reserva el dret de valorar 
cada  sol·licitud  i  repartir  la  quantia  de  l'aplicació  de  referència  segons  cregui 
convenient,  intentant  mantenir  la  diferència  percentual  de  cada  categoria.
i visita d'inspecció i control favorable.

Línea 2: Programa "Consolida comerç a l'Arboç 2017" . Aquesta actuació va destinada 
a impulsar la reforma, modernització i  competitivitat  del establiments comercials de 
l'Arboç.  

Les actuacions subvencionables són les següents:

-Obres  de  rehabilitació  parcial  o  integral  d'interiors  que  representin  una  millora 
funcional i/o estètica

-Inversions  en  béns  d'immobilitzat  material  que  suposin  la  remodelació  total  de 
l'establiment.  Amb  caràcter  específic,  també  seran  subvencionables  aquelles 
inversions  que  aportin  una  millora  en  la  qualitat  del  servei  (noves  tecnologies, 
datàfons, foment de la sostenibilitat i millores ambientals...)

-Obres  per  millorar  les  condicions  d'accessibilitat  i  de  supressió  de  barreres 
arquitectòniques

-Obres  que  garanteixin  la  seguretat  constructiva,  estabilitat,  resistència,  fermesa  i 
solidesa del local

-Adequació  a  la  normativa  vigent  de  les  instal·lacions  de  gas,  electricitat,  aigua  i 
sanejament

-Instal·lació d'aparells d'aire condicionat

-Obres de rehabilitació d'elements exteriors: façana del local, aparador, retolació...

Per aquesta línea la subvenció serà:

- Inversions inferiors a 2000 euros (sense IVA) es subvencionarà com a màxim el 20% 
del cost total amb un topall de 250€

- Inversions de 2.000 euros a 5.000 euros (sense IVA) es subvencionarà com a màxim 
el 15% del cost fins un màxim de 500 euros.

- Inversions de més de 5.000 euros (sense IVA) es subvencionarà com a màxim el 
10% del cost fins un màxim de 1.000 euros.

CAPÍTOL  III.-  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  D'OBLIGAT  COMPLIMENT  O 
OBSERVANÇA.
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5.- Prescripcions.

Línea 1: Només tenen validesa jurídica les comunicacions presentades de conformitat 
amb les  determinacions  del  títolVIII,  de  l'Ordenança  Reguladora  de  la  Intervenció 
municipal ambiental,  de seguretat  i  salut  pública, que són eficaces des de la seva 
entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir 
l'activitat  comunicada,  però  subjectes  a  verificació  posterior  per  part  dels  Serveis 
Tècnics Municipals.

No podran optar a la subvenció els titulars d'activitats que tinguin un expedient incoat 
derivat d'una comunicació defectuosament comunicada i  per tant no hagin obtingut 
Decret  d'Alcaldia  d'  assabentat  de  l'inici  de  l'activitat,  o  de  qualsevol  altre  tipus.

Línea 2: Serà incompatible amb altres subvencions i bonificacions atorgades per part 
de l'Ajuntament

CAPÍTOL  IV.-  QUANTIA  DE  LES  SUBVENCIONS  I  CONSIGNACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA.

6.- Quantia de la subvenció.

Línea 1: Programa "Dinamització de locals buits 2016-2017".

a)"Dinamització de locals Buits dins del Pla de Barris" 

L'import de l'aplicació  pressupostària  a disposició  d'aquest  programa d'ajuts  a  l'inici 
d'activitats  econòmiques i/o  comercials  dins del  Pla  de Barris  de l'Arboç,  serà  de:

-2.500 €, a repartir entre els sol·licitants que hagin obert un local buit dins del Pla de 
Barris durant l'anualitat 2016 i reuneixin els requisits establerts.

-2.500 €, a repartir entre els sol·licitants que hagin obert un local buit dins Pla de Barris 
durant l'anualitat 2017 i reuneixin els requisits establerts.

b)"Dinamització de locals Buits fora Pla de Barris" 

-1.500 €, a repartir entre els sol·licitants que hagin obert un local buit fora del Pla de 
Barris durant l'anualitat 2016 i reuneixin els requisits establerts. 

-1.500 €, a repartir entre els sol·licitants que hagin obert un local buit fora Pla de Barris 
durant l'anualitat 2017 i reuneixin els requisits establerts.

Línea 2: Programa "Consolida comerç a l'Arboç 2017"

a)Locals del Pla de Barris:

-7.000 €, a repartir entre els sol·licitants que hagin realitzat la modernització d'un local 
comercial del Pla de Barris dins del període de 01/01/2017 fins el 31/12/2017 i que 
hagin obert la seva activitat econòmica entre l'01/01/2005 fins al 31/12/2012 i reuneixin 
els requisits establerts.
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b)Locals fora del Pla de Barris

-3.000 €, a repartir entre els sol·licitants que hagin realitzat la modernització d'un local 
comercial de fora del Pla de Barris dins del període de 01/01/2017 fins el 31/12/2017 i 
que hagin obert  la  seva activitat  econòmica entre l'01/01/2005 fins al  31/12/2012 i 
reuneixin els requisits establerts.

En cas de que, per el nombre de sol·licituds, la quantia total a subvencionar excedeixi  
l'import  total  de  l'aplicació  pressupostaria,  l'ajuntament  repartirà  la  quantia  de 
l'aplicació de referència segons la diferència percentual de cada categoria.

CAPÍTOL V.-  PROCEDIMENT  PER  A L'ATORGAMENT DE  LES  SUBVENCIONS.

7.- Sol·licituds.

La sol·licitud de la subvenció es podrà realitzar un cop publicada la convocatòria anual. 
Quedaran incloses totes les activitats que s'hagin iniciat durant tot l'any 2016 i 2017.

En les instàncies es farà constar el nom del titular de l'activitat, emplaçament i nom 
comercial de l'activitat i aniran acompanyades de:

Línea 1: Programa "Dinamització de locals buits 2016-2017".

- En el cas de llicència ambiental o comunicació prèvia, presentar factura del projecte o 
memòria ambiental amb justificant de pagament de la mateix.

-Fotografies del local amb l'activitat en funcionament.

-  Justificant  de  pagament  de  la  taxa  per  la  tramitació  de  l'expedient  de  llicència 
ambiental, comunicació prèvia o declaració de responsable.

- Còpia del número de domiciliació bancària.

Línea 2: Programa "Consolida comerç a l'Arboç 2017"

- Còpia de la llicència ambiental o comunicació prèvia ambiental, o qualsevol títol que 
acrediti l'exercici de l'activitat.

-  En  el  cas  que  la  millora  en  les  instal·lacions  suposi,  d'acord  amb  la  normativa 
d'aplicació, la realització d'obres i/o la modificació substancial o no substancial de la 
llicència o comunicació prèvia que disposi, caldrà que prèviament a la petició de la 
subvenció  hagi  tramitat  correctament  el  procediment  que pertoqui  amb els  Serveis 
Tècnics municipals.

- Factura detallada que acrediti la despesa de la inversió en la millora i actualització de 
les instal·lacions.

- Fotografies de l'estat actual i anterior a la realització de les actuacions.

-Justificant de pagament de les taxa i impostos municipals que s'hagin derivat per les 
actuacions prèvies per l'adequació de les instal·lacions.
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-Còpia del número de domiciliació bancària.

Les esmentades instàncies s'adreçaran a l'Alcaldia de la Corporació.

8.- Esmena de la sol·licitud.

En cas que la instància fos incorrecta o incompleta, l'Ajuntament requerirà la seva 
rectificació o adequació, en un termini  de deu dies hàbils, fent l'advertiment exprés 
que,  passat  aquest  termini  sense  que  el  sol·licitant  hagi  donat  compliment  al 
requeriment, se'l tindrà per desistit de la seva petició i s'arxivaran les actuacions sense 
cap tràmit ulterior.

9.- Proposta.

Un cop exhaurit  el  termini  de presentació de les sol·licituds, i dins dels tres mesos 
següents,  els  Serveis  jurídics  i  tècnics  de  l'Ajuntament,  amb  la  documentació 
presentada i la documentació existent en l'expedient de cada activitat nova, valoraran 
les propostes i emetran informe. 

Correspon a la Junta de Govern Local, atorgar les subvencions corresponents. L'acte 
que resolgui l'atorgament haurà d'ésser motivat.  

 
CAP. VI.- FORMA I MÈTODE DE PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS.

10.- Documents justificatius.

Els peticionaris només podran disposar de la subvenció un cop s'hagin obtingut la 
llicència ambiental municipal o resolució d'Alcaldia d'assabentat d'inici d'una activitat 
sotmesa a comunicació prèvia o declaració responsable.

11.- Pagament.

Un cop justificada degudament la subvenció, l'Ajuntament procedirà al seu pagament 
dintre del termini de dos mesos, des de la presentació de la justificació completa. Els 
mitjans  de  pagament  seran  els  establerts  a  les  Bases  d'execució  del  Pressupost 
vigent.

12.- Reintegrament

Es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes i a l'exigència de l'interès 
de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data 
en  que  s'acordi  la  procedència  del  reintegrament,  per  incompliment  per  part  del 
beneficiari d'algun dels requisit establert en les presents bases i en els casos previstos 
en la llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.

13.- Normativa aplicable.

En  allò  no  previst  en  aquestes  Bases,  seran  d'aplicació les  Bases  d'execució  del 
pressupost  vigent  en  cada  moment, l'Ordenança  Reguladora  de  la  Intervenció 
municipal ambiental, de seguretat i salut pública, el Decret 179/95 de 13 de juny, pel 
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qual s'aprova el reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals a Catalunya, per 
la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, la normativa general de 
règim  local  i  la  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  procediment 
administratiu comú, així com altres disposicions concordants existents en la matèria.”

 

I perquè consti, expedeixo la present certificació, d'ordre i amb el vist-i-plau del senyor 
Alcalde, fent expressa salvetat d'allò que disposa l'article 206 ROF.

 

L’Arboç,  document signat electrònicament
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