CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DINS EL MARC DE LES BASES
ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DEL
DEPARTAMENT DE COMERÇ DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES ADREÇADES
A ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE REPRESENTATIVES DEL SECTOR
COMERCIAL I DE SERVEIS QUE TINGUIN COM A OBJECTIU LA MILLORA DEL
TEIXIT COMERCIAL URBÀ I EL FOMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU DELS
OPERADORS COMERCIALS I DE SERVEIS PER A L’ ANY 2017

1.- Bases específiques de la convocatòria
Resulten d’aplicació les Bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions del Departament de Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat,
any 2017, aprovades per la Junta de Govern Local de data 15 de setembre de 2017.
2. Objecte, Condicions i Finalitat de la subvenció
L'objecte de les presents Bases es regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a través del Servei de Comerç destinades a
finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de
serveis que tinguin com a objectiu:
• La millora de la competitivitat del teixit comercial urbà.
• El foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis.
Les activitats i/o serveis per les quals es demani suport econòmic han de complir les
condicions i requisits següents:


Que es realitzin en el terme municipal d’Esplugues de Llobregat .



Que tinguin caràcter complementari o supleixin les activitats i/o serveis que
desenvolupa l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.



Que les activitats que facin siguin sempre sense ànim de lucre, o bé que si
s’obtenen beneficis, aquests siguin revertits a la pròpia activitat. En qualsevol
cas els ingressos que, en aquest cas s’obtinguin s’hauran de fer constar
expressament en la memòria de l’activitat.

El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació
activa del sector comercial i de serveis i les seves entitats representatives, així com
dels agents que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats.
Es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament comercial, les actuacions
impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i de serveis que treballin en la
creació, manteniment i consolidació del teixit associatiu comercial que permeti la
implementació de projectes en l'àmbit del comerç urbà.
Així mateix, es considera oportú donar suport a les actuacions promogudes per les
entitats representatives del sector comercial del municipi envers el manteniment,

consolidació i millora de l'oferta comercial i dels serveis prestats a la ciutadania
incloses en el marc de les línia 3. Impuls al desenvolupament del sector comercial del
Pacte per a la Reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat d’Esplugues
de Llobregat 2016-2019.
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tingui
per finalitat:







Millorar la cohesió social, econòmica i territorial.
Desenvolupar accions per a prestació integral i adequada de les actuacions en
l’àmbit municipal.
Promoure l’associacionisme que treballa potenciant serveis d’interès general
per a la col·lectivitat i atribuïts a la competència local.
Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat.
Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
Eradicar les desigualtats de gènere existents entre dones i homes en els
diferents àmbits de la vida social, política i cultural del municipi.

3.- Terminis de presentació de les sol·licituds
El període per sol·licitar les subvencions previstes en aquesta convocatòria serà des
de l’endemà del dia de publicació de la present convocatòria fins el 31 d’octubre de
2017.
El concurs serà convocat mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones i mitjançant anunci
al tauler d’anuncis virtual ubicat a la seu electrònica del web municipal
www.esplugues.cat
Així mateix, l’Ajuntament informarà individualment les entitats registrades al Registre
d’Entitats Ciutadanes d’Esplugues de Llobregat.
A més a més, es donarà publicitat del període de presentació de les sol·licituds de
subvencions en la pàgina web d’aquest Ajuntament: www.esplugues.cat
El termini màxim per a resoldre el present concurs de subvencions serà el 15 de
novembre de 2017.
4.- Requisits i persones destinatàries de les subvencions
Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen
aquestes bases:


Les entitats sense ànim de lucre que representin els operadors comercials i
de serveis, que estiguin degudament inscrites al Registre d’Entitats
Ciutadanes d’Esplugues de Llobregat o que hagin sol·licitat la seva
inscripció, que tinguin la seva seu social o delegació al terme municipal
d’Esplugues de Llobregat.



Queden excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals i
dels mercats de venda no sedentària, els gremis i qualsevol altra associació
sectorial.

Requisits comuns:


Obtenir un mínim de 30 punts en la valoració conjunta dels criteris.



Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les bases.



Fer constar de manera visible en els materials de difusió i publicitat escrita,
pàgina web o altres elements de difusió de les activitats de l’entitat, la
col·laboració que manté amb l’ajuntament, sota la fórmula “Amb el patrocini de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat”, reproduint amb fidelitat la imatge
corporativa municipal vigent. Un exemplar de cada material de difusió i
publicitat, prèviament a la seva difusió, haurà de ser validat pel Departament de
Comerç. El seu incompliment podrà donar lloc a l’anul·lació i reintegrament de
la quantitat atorgada.



Mantenir un sistema comptable rigorós i al dia, que li permeti, en qualsevol
moment de l'any, conèixer i rebre totes les dades de caràcter econòmic. En
aquest sentit, col·laborarà en les actuacions de comprovació i informació que
es puguin fer pels òrgans municipals competents, disposant de la
documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització o
facilitant-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control. Els documents
justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,
hauran de conservar-se mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control (quatre anys des de la seva emissió).



Haver presentat la justificació de qualsevol subvenció atorgada per
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, un cop exhaurits els terminis. Les
peticions que no reuneixin aquest requisit seran desestimades sense més
tràmit.

 Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social,
així com de les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per
l’Ajuntament, si escau.
Les temàtiques dels projectes han de versar sobre els següents aspectes:
-Accions orientades a la col·laboració amb les activitats i campanyes organitzades pel
servei de comerç de l’Ajuntament.
-Accions que fomentin la millora de la promoció, animació i dinamització comercial.
-Accions que impulsin la formació al comerç.
-Accions que fomentin l’associacionisme comercial.
-Accions que fomentin la innovació i impulsin l’ incorporació de les noves tecnologies al
comerç.
-Participar i/o col·laborar, a raó de les seves possibilitats, en els següents programes o
activitats impulsats pel Servei de Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat:

Firesplugues (bianual)
Mostra Canvi (bianual)
5. Crèdit pressupostari al qual s’atribueixen les subvencions
Les aplicacions de despesa del Capítol IV del pressupost 2017 de l’Ajuntament d’
Esplugues de Llobregat destinades a l’atorgament de subvencions pel procediment de
lliure concurrència en l’àmbit de comerç són les següents:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
14 43300 48001

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Subvencions entitats desenvolupament 6.000€
econòmic

6.- Import màxims subvencionables
L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà en
funció de la valoració que resulti de l’aplicació dels criteris de valoració establerts, la
quantitat sol·licitada i la despesa elegible presentada i no podrà superar els límits
següents:
-

L’import a atorgar per cada projecte o activitat no podrà superar el 80 % de
l’import previst del projecte o activitat. L’entitat beneficiària haurà d’aportar com a
mínim en 20% del cost total amb fons propis o finançament de tercers.
El sumatori dels imports atorgats a una mateixa entitat, en relació amb les
propostes o projectes presentats no podrà superar l’import total de 2.000 €.

-

7.- Procediment, termini de justificació i d’aplicació de les subvencions
A aquests efectes resulten d’aplicació els articles 28 i 29 de l’Ordenança General
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament amb les següents
peculiaritats:


El termini per a la presentació de la justificació de la subvenció atorgada serà
de tres mesos, a comptar des de la finalització de la realització de l’activitat que
es subvenciona, tret de les realitzades l’últim trimestre de l’any, que hauran de
ser justificades abans del 31 de març de l’exercici següent.



Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiaria mitjançant els
models normalitzats proporcionats pel Servei de comerç i revestirà la forma de
Comptes justificatiu simplificats, que contindrà:
1) Memòria de l’actuació, justificativa del compliment de les condicions
imposades en la present convocatòria, així com de les activitats
realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte els
pressupost previst.
2) Memòria econòmica , justificativa del cost de l’activitat .



Les entitats o persones beneficiàries de les subvencions hauran de justificar
l’aplicació dels fons percebuts, per un import superior en un 20% a la quantitat

atorgada, sempre que la justificació no superi el cost de l’activitat o projecte, i
pels conceptes assenyalats, prèviament a la sol·licitud.


Respecte les despeses elegibles, aquestes no poden incloure les despeses
derivades de remuneracions dels òrgans de direcció o administració. L’ IVA
quan els beneficiaris puguin repercutir-lo. Despeses de restauració. Adquisició,
lloguer, muntatge i manteniment de béns materials i equipaments. Les
despeses indirectes com lloguers, subministraments, material d’oficina. Les
activitats d’animació quan més de la meitat dels establiments associats
romanguin tancats.

8.- Criteris de valoració
Per a la valoració de les sol·licituds presentades únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d'acord amb la ponderació indicada (la valoració
tindrà un màxim de 100 punts):
1) Complementarietat de l'actuació/ons sol·licitada/es amb
d’activitats organitzades pel servei de comerç ( fins a 25 punts)

l’organització

2) Campanyes de promoció , animació i dinamització comercial (fins a 20 punts)
3) Activitats que fomentin la professionalització i incrementin la competitivitat
comercial (fins a 10 punts)
4) Activitats que contribueixin al foment de l’associacionisme comercial (fins a 10
punts)
5) Existència d’un sistema d’indicadors de seguiment implementat (fins a 5 punts)
6) Grau d’innovació de l’actuació (fins a 10 punts)
7) Grau de participació econòmica de l’associació amb recursos propis en el
finançament de programes d’actuacions (fins a 10 punts )

Si% = 20% -- 0 punts
Entre 20 i 35% --- 3 punts
Entre 36 i 50% - 7 punts
Més de 51% - 10 punts
8) Representativitat de l’entitat sol·licitant respecte al nombre de socis (fins a 10
punts):
Si 0 – 30 --- 3 punts
Entre 31 – 60 - 7 punts
Més de 60  10 punts
La subvenció a concedir serà proporcional a la puntuació obtinguda i en aplicació de
l’article 7 de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del

Departament de Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2017,
aprovades per la Junta de Govern Local de data 15 de setembre de 2017.
Restarà a càrrec de la persona sol·licitant l’aportació de la resta del cost, bé
directament o per finançament de tercers (públics o privats).
El total de subvencions atorgades per entitats no podrà se superior a 2.000€ i la suma
de totes no podrà ser superior al pressupost anual disponible assignat per a aquests
tipus de projecte.
La quantia econòmica de la subvenció estarà vinculada a la ponderació tècnica
realitzada en base als criteris que es detallen a la present convocatòria i variarà en
funció del nombre total de sol·licituds presentades.
L’import de la subvenció rebuda no podrà, en cap cas, ser d’una quantia que, en
concurrència amb altres subvencions o ajudes rebudes d’altres administracions o ens
públics o privats, nacionals o internacionals, superin en el seu conjunt el cost de
l’activitat a desenvolupar per la persona beneficiària de l’activitat. En aquest cas,
l’Ajuntament es reserva la possibilitat de reduir la subvenció fins el cost màxim de
l’activitat.
També seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres
projectes.

