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BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A L’ADAPTACIÓ DE VEHICLES D’AUTOTAXI PER AL 
TRANSPORT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA  
 
1. OBJECTE I CONDICIONS 

 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procediment per a l’atorgament de subvencions 
per a l’adaptació de vehicles d’autotaxi de Mataró per al transport de persones amb mobilitat 
reduïda per al període 2017-2018. 
 
2. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES 
 
És subvencionable la compra d’un vehicle adaptat o l’adaptació del vehicle d’autotaxi per al 
transport de persones amb mobilitat reduïda. Les actuacions subvencionades i l’adscripció del 
vehicle adaptat a la llicència del servei d’autotaxi de Mataró s’han de realitzar dins dels següents 
períodes: 
- actuacions realitzades l’any 2017: entre l’1 de gener de 2017 i el 31 d’octubre de 2017. 
- actuacions realitzades l’any 2018: entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de maig de 2018. 
 
3. PERSONES BENEFICIÀRIES  
 
Podran obtenir la condició de beneficiari de les subvencions que es regulen en aquestes bases, 
les persones físiques o jurídiques, que a més de reunir els requisits establerts en l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, compleixin els següents: 
 
- Ser titular d’una llicència d’autotaxi de Mataró.  
- Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social 

i amb l’Ajuntament de Mataró, abans de la concessió de la subvenció. 
- Haver justificat dins del termini previst qualsevol subvenció anteriorment atorgada per 

l’Ajuntament de Mataró. 
 
No poden obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquestes 
bases les persones en les quals concorri alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
4. DOCUMENTACIÓ, TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
DE SUBVENCIÓ 
 
Respectant els terminis establerts, les persones interessades hauran de presentar, degudament 
emplenada segons els models facilitats, la documentació següent: 

a) Instància de sol·licitud de subvenció subscrita per la persona interessada, en el cas de tractar-se 
d’una persona física, o pel representant legal en el cas de persones jurídiques. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
b) Identificació de qui subscriu la sol·licitud (DNI/NIE). En el supòsit de persones jurídiques: 

CIF, escriptura de constitució i de modificació, en el seu cas. 
c) El pressupost total de l’actuació per a la qual se sol·licita la subvenció, i si ja s’ha executat 

factura d’aquesta.  
 
Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamaria  a  la persona sol·licitant el 
complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils  i s'advertirà que la no 
complementació s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la sol· licitud. 
 
La presentació d’una sol·licitud de subvenció comporta la plena acceptació d’aquestes bases i  
l’autorització de qui la sol· liciti perquè l’òrgan que la concedeix obtingui de manera directa 
l’acreditació de l’acompliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
mitjançant certificats telemàtics. En el supòsit que qui faci la sol· licitud denegués  expressament 
aquest consentiment, haurà d’aportar davant l’òrgan  que la concedeix els documents 
acreditatius corresponents.  
 
Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar des del 27 de novembre de 
2017 i fins el 15 de gener de 2018, preferentment per via telemàtica utilitzant l'Oficina Virtual 
d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró (www.mataro.cat/oficinavirtual) o 
presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana. 
 
5. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I CONCESSIÓ DE LES 
SUBVENCIONS. VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ 
 
La instrucció del procediment correspon al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Mataró. 
L’òrgan instructor comprovarà que les sol·licituds reuneixin els requisits exigits en la 
convocatòria, que s'aporta la documentació referida en el punt anterior i verificaran el 
compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció. 
 
La proposta de resolució del procediment serà elaborada d’acord amb l’informe emès per una 
comissió tècnica qualificadora única formada per:  
 
- Presidència: el Cap d’Àrea de Gestió de l’Espai Públic 
- Vocals: el Director de Seguretat Pública, el cap de Servei de Mobilitat, un tècnic del Servei 

de Mobilitat amb funcions de secretari.  
 
El criteri per a la concessió de les subvencions serà única i exclusivament l'ordre d'entrada de 
les sol· licituds, presentades dins de termini, fins exhaurir l’import destinat a aquesta 
convocatòria.  
 
6. IMPORT DE LA CONVOCATÒRIA. QUANTIA DE LES  SUBVENCIONS I 
PAGAMENT  
 
L’Ajuntament de Mataró destina la quantitat total de 16.000 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 700300 231320 47900, del pressupost municipal dels exercicis 2017 i 2018,  
condicionat aquest darrer a l’existència de crèdit adequat i suficient.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
L’Ajuntament de Mataró es reserva el dret d’adjudicar la quantitat total o no de l'import 
establert per aquesta convocatòria, en funció de les sol· licituds  que es presentin al concurs. 
 
L’import a concedir serà el resultat del repartiment de la quantitat total prevista entre les 
persones beneficiàries, per un import de 4.000 euros per persona beneficiària.  
 
Les sol·licituds que, complint amb els requisits establerts a aquestes bases, no obtinguin 
subvenció a causa de la disponibilitat pressupostària, mantindran l'ordre de prelació i quedaran 
com a reserva de tal manera que si quedés crèdit sense aplicació en el transcurs de cada un dels 
exercicis pressupostaris, l'òrgan concedent podrà resoldre sense necessitat de fer una nova 
convocatòria, la concessió de la subvenció al sol· licitant següent segons l'ordre de prelació 
establert. 
 
L’import de les subvencions atorgades dins d’aquesta convocatòria no superarà el 50% del cost 
de l’activitat a què s’apliquen. Queda a càrrec del sol·licitant de la subvenció l’aportació de la 
resta del cost, bé directament o per cofinançament de tercers (altres administracions, ens públics 
o privats).  

Les subvencions atorgades dins d’aquesta convocatòria seran compatibles amb qualsevol altra 
concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import de les 
subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat o del projecte subvencionat. 
A aquests efectes els justificants originals presentats pels beneficiaris es timbraran amb un 
segell, indicant-hi la subvenció per a la justificació de la qual han estat presentats i si l’import 
del justificant s’imputa totalment o parcialment a la subvenció. En aquest últim cas s’indicarà a 
més la quantia exacta que resulti afectada per la subvenció. 

Qualsevol alteració de les condicions que s'hagin tingut en compte per a la concessió de les 
subvencions podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. 
 
El pagament de les subvencions es farà amb posterioritat que la persona beneficiària en 
justifiqui l’aplicació a la finalitat per a la qual van ser concedides, mitjançant la presentació de 
la documentació justificativa establerta en el punt vuitè  d’aquestes bases. 
 
7. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Les persones beneficiàries estan obligades a:  
- Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per  aplicar-la. 
- Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió de les subvencions. 
- Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el 

compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció. 
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents, 

aportant tota la informació que els sigui requerida. 
- Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les 

activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tan aviat com es 
coneguin i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació dels fons percebuts. 

 



 

 
 
 
 
 
 
- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 

electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
- Complir l’obligació de mantenir la llicència de taxi adaptat durant com a mínim 6 anys. En 

cas de transmissió de la llicència, aquesta obligació quedarà transmesa al nou titular. En cas 
de suspensió de la llicència s’entendrà com a incompliment d’aquesta obligació. 
L’incompliment d’aquesta obligació serà causa de reintegrament de la subvenció. 

- Reintegrar els fons percebuts als supòsits recollits en l’article 37 de la Llei general de 
subvencions. 

- Fer difusió del projecte d’activitats o programa que se subvencioni per donar l’adequada 
publicitat al caràcter públic del finançament de les activitats subvencionades. 

- No es podrà subcontractar l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte 
de la subvenció.   

- Complir amb la normativa sectorial i específica que afecta l’activitat per la qual s’ha 
sol·licitat aquesta subvenció. 

 
8. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ  
 
Per percebre les subvencions atorgades, les persones beneficiàries hauran de justificar-ne 
l’aplicació a la finalitat per a la qual fou concedida, mitjançant la presentació de la 
documentació següent, sempre signada per la presidència i segellada: 
  
a) Document normalitzat de justificació, amb la declaració de la persona beneficiària que 

acrediti la justificació de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou 
concedida. 

b) Originals i fotocòpies de les factures i la documentació acreditativa del seu pagament  que 
justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida. Les factures hauran de reunir 
els requisits següents: 
- ser originals o fotocòpia compulsada. 
- amb data de l'any en què s'atorgui la subvenció 
- anar obligatòriament a nom de la persona beneficiària de la subvenció 
- fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de la subvenció 
- reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les 

característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de qui 
expedeix la factura o raó social i de a qui s’adreça, NIF, descripció de l'operació i 
contraprestació total, tipus impositiu aplicat o referència als preceptes aplicables en cas 
d’operacions exemptes de l’impost, lloc i data de l'emissió). 

 
c) Acreditació de la difusió del caràcter públic del finançament de les activitats subvencionades  
fent-hi constar la llegenda “amb el suport de l’Ajuntament de Mataró” amb l’anagrama de 
l’Ajuntament.  
 
La justificació del pagament de les factures presentades es farà  mitjançant: rebut, transferència 
bancària, taló nominatiu i conformat, etc. Els rebuts han d’indicar, almenys, les circumstàncies 
següents: nom i cognoms o raó social o denominació completa i NIF del deutor; número de 
rebut, import i factura a la qual es refereix; data de pagament; òrgan o persona que l’expedeix 
amb segell i signatura. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
No podran pagar-se en efectiu les operacions en les quals alguna de les parts intervinents actuï 
en qualitat d’empresari o professional amb un import superior al que estableixi la normativa 
vigent. 

 
Quan s’acrediti el pagament mitjançant el timbrat de segells (pagat, cobrat, rebut, etc.), hi haurà 
de constar la signatura i el segell  que identifiquen el proveïdor.  
 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la 
naturalesa de l'actuació subvencionada (compra o adaptació del vehicle) i es duguin a terme dins 
de l’anualitat en què s’atorgui la subvenció.  
 
Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la 
finalització dels períodes de justificació.  
 
La presentació de la documentació justificativa anteriorment esmentada es realitzarà com a data 
màxima: 
 
- el dia 30 de gener de 2018  per a les subvencions atorgades dins de l’anualitat de 2017. 
- el dia 29 de juny de 2018 per a les subvencions atorgades dins de l’anualitat de 2018.  
 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable  requerirà a la 
persona  beneficiària per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de deu dies 
hàbils. 
 
L'incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la justificació 
presentada fora del termini establert, la falta de justificació de les despeses o la falta de 
presentació de la documentació acreditativa, comporta la revocació i reintegrament de la 
subvenció concedida d’acord amb el que preveu  la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que 
sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions.  
 
9. RESOLUCIÓ 
 
El termini per a l'atorgament de la subvenció no serà en cap cas superior a tres mesos des de la 
data de la sol· licitud. La manca de resolució dins d'aquest termini produirà, de forma general, 
efectes desestimables de la sol·licitud. 
 
10. PUBLICITAT  
 
Es procedirà a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria de subvencions, així 
com de les subvencions concedides en la Base de Dades Nacional de Subvencions en els termes 
establerts a la Llei general de subvencions. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
L’Ajuntament de Mataró publicarà al web les bases i la convocatòria, així com la relació de 
subvencions concedides amb indicació de l’import, persones beneficiàries i objecte de la 
subvenció segons estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, sense perjudici de la seva publicació en altres diaris o 
butlletins oficials. 
 
11. DISPOSICIÓ FINAL 
 
En tot el no previst en aquestes bases particulars serà d’aplicació les bases generals reguladores per 
a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de desembre de 1997 (BOP de data 23/12/1997), la 
Llei 38/2003, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel RD 
887/2006, de 21 de juliol  i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel 
que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques. 

 


