Ajuntament d’Arbeca
Les Garrigues

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS ALS COMERÇOS I PRODUCTORS LOCALS PER A
LA MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT DEL MEDI AMBIENT.
Des de la regidoria de Promoció Econòmica es té com a objectiu la millora del reciclatge
provinent dels comerços i dels productors d’Arbeca, amb la finalitat de millorar la sostenibilitat
del nostre medi ambient dins el concepte “Els petits canvis són poderosos”.
Des del Departament de Medi Ambient de la Generalitat i des del Consell Comarcal s’ha incidit
en campanyes per a la millora dels percentatges de reciclatge en la ciutadania, les quals també
van orientades al comerços i activitats econòmiques generadores de residus urbans. En aquest
sentit, des de l’Ajuntament es pretén dur a terme una acció de foment amb l’aprovació
d’aquestes bases de subvencions, orientada als comerciants i productors locals, com a principals
generadors o expedidors de material amb incidència medi ambiental, com són per exemple els
plàstics, i que la seva substitució per altres de millor reciclatge i reutilització, fomentaria la
millora en el compliment dels objectius de reciclatge a nivell local.
És una obligació de l’administració posar èmfasi en la millora del medi ambient i al foment de
les bones pràctiques ambientals i de responsabilitat social dels comerços.
Amb aquesta acció s’exerceix una bona reducció del volum de residus que es genera des dels
habitatges particulars. “No es més sostenible el que més recicla, sinó el que menys residus fa”.
De conformitat amb l’art. 124 i ss. Del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’art. 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, s’aproven les següents Bases reguladores de les
subvencions als comerços i productors locals per a la millora de la sostenibilitat del medi
ambient.
Article 1.- És objecte de les presents normes la regulació del procediment i condicions per a
l’atorgament, per part de l’Ajuntament d’Arbeca, de les subvencions destinades a fomentar el
comerç i productors locals més sostenibles.
Article 2.- L’àmbit de les actuacions comprèn el terme municipal de la Vila d’Arbeca.
Article 3.- Els beneficiaris dels ajuts seran els comerços i productors locals, siguin persones
físiques o jurídiques, que disposin de la corresponent llicència municipal d’activitats o ambiental
o bé de la llicència d’obertura de l’establiment.
Article 4.- Les actuacions subvencionables seran les compreses dins d’aquests dos grups:
A. Pel que fa als comerços:
· La no utilització de bosses de plàstic per donar el producte als clients.
· Reducció dels residus dins l’establiment i el seu reciclatge correcte, com són evitar
embalatges excessius del producte, evitar materials d’un sol ús, utilitzar material
reciclat, entre altres.
· Utilitzar subministraments sostenibles, també s’inclou el tenir contractada la llum en
una companyia elèctrica on l’electricitat prové de fonts d’energia renovables.
· Altres que en determinin una aplicació de models sostenibles en la pròpia activitat.
B. Pel que fa als productors:
· La no utilització de bosses de plàstic per donar el producte als clients, així com evitar
l’embalatge de plàstic per fer el transport del producte final obtingut.
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El producte elaborat sigui fet amb la mínima utilització de residus i sostenible amb el
medi ambient. S’inclou la no utilització de pesticides i adobs químics, que el procés
d’elaboració i envasat del producte no utilitzi materials d’un sol ús, entre altres.
Utilitzar subministraments sostenibles, també s’inclou el tenir contractada la llum en
una companyia elèctrica on l’electricitat prové de fonts d’energia renovables.
Altres que en determinin una aplicació de models sostenibles en la pròpia activitat.

També podrà ser objecte de subvenció les mesures ja implantades, dins les subvencionables
anteriors, abans de l’entrada en vigor d’aquestes bases. Un cop sol·licitada, d’acord amb els
requisits de l’article 8è, es procedirà d’acord amb l’article 9è.
Article 5.- Els ajuts seran d’un import màxim de 500 euros per comerç o productor a l’any,
d’acord amb els següents criteris de puntuació:
a. Eliminació de les bosses de plàstic i la seva substitució per materials sostenibles, fins 200
euros.
b. Reducció de residus en l’establiment o dins el cicle productiu, fins 200 euros.
c. Utilització de subministraments sostenibles o altres mesures implantades de millora de
sostenibilitat, fins 100 euros.
L’import de l’ajut serà com a màxim el 75% de la despesa que ha comportat al beneficiari la
implantació de la mesura sostenible. En aquells casos que la implantació d’una o més mesures
anteriors s’hagin efectuat sense comportar cap despesa pel beneficiari, caldrà comprovar
mitjançant els serveis tècnics municipals l’efectivitat de la implantació.
Article 6.- Els recursos totals aplicables al conjunt d’ajuts econòmics previstos en aquesta
ordenança seran els que figurin en els pressupostos municipals per a l’any corresponent, dins la
partida 226.99.234. Les sol·licituds que tot i haver estat presentades dins del termini anual no
poguessin rebre subvenció per no haver-hi crèdit pressupostari, l’Ajuntament pot traslladar-les
a l’exercici següent o desestimar-les.
Article 7.- L’obtenció de subvencions atorgades per altres administracions públiques no exclourà
l’atorgament d’aquesta, sempre i quant la suma de totes elles no sigui superior al 75% de
l’actuació.
Article 8.- Els interessats en obtenir la subvenció formularan la corresponent sol·licitud en el
model normalitzat que els facilitarà l’Ajuntament, des del dia següent a la data de publicació del
text íntegre d’aquesta ordenança al BOP, la qual es presentarà al registre general de
l’Ajuntament, acompanyada de la següent documentació:
a) Fotocòpia de DNI o NIF del sol·licitant i acreditació de la representació en la que
manifesta actuar, en el seu cas.
b) Llicència ambiental municipal o d’obertura de l’establiment.
c) Memòria descriptiva del tipus d’actuació sostenible implantada.
d) Pressupost o cost per a la implantació de la mesura sostenible.
e) Declaració signada pel sol·licitant conforme la mesura implantada es mantindrà un
mínim de 5 anys.
f) Declaració jurada del titular de l’activitat de trobar-se al corrent de pagament dels
tributs i preus públics municipals.
Els sol·licitants no podran tenir contret cap deute amb aquest Ajuntament.
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L’Ajuntament podrà exigir qualsevol altre document administratiu que consideri convenient en
relació amb les sol·licituds presentades.
Article 9.- Un cop rebuda la sol·licitud es passarà a informe dels diferents serveis municipals i
l’Alcaldia resoldrà sobre l’atorgament de la subvenció. En el termini màxim de trenta dies a
comptar des de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud, si tota la documentació
aportada és correcta. L’Ajuntament atorgarà o denegarà motivadament la subvenció. Si
transcorregut aquest temps l’Ajuntament no hagués notificat cap resolució, l’interessat podrà
entendre desestimada la seva demanda d’ajut.
Article 10.- Les actuacions o mesures mediambientals s’hauran d’haver sol·licitat a partir de la
data de vigència reglamentària d’aquestes bases en cada exercici pressupostari i hauran d’estar
implantades abans del 31 de desembre de cada exercici, sens perjudici que puguin sol·licitar la
pròrroga del termini d’implantació.
L’atorgament dels ajuts no eximeix del tràmit de sol·licitud de les llicències o permisos que la
implantació de la mesura ho requereixi legalment.
El beneficiari disposarà d’un distintiu facilitat per l’Ajuntament a l’efecte de fer públic que la
mesura rep el suport municipal, havent-lo de col·locar en un lloc visible en el seu establiment o
local comercial.
Article 11.- Els beneficiaris dels ajuts econòmics s’obligaran a complir les següents condicions:
-

Destinar l’ajuda a la finalitat per la qual fou concedida.
Permetre la inspecció municipal i facilitar-ne les dades i documents que els siguin
sol·licitats en relació a l’actuació.
- Implantar la mesura o actuació en els terminis establerts.
- Mantenir la mesura implantada un mínim de 5 anys.
L’incompliment d’aquests requisits, així com la no adaptació a les condicions de la sol·licitud o a
les fixades per l’Ajuntament en l’atorgament de la subvenció, donaran lloc a la pèrdua d’aquesta
o, si s’escau, a la seva revocació.
Article 12.- Els ajuts atorgats es faran efectius una vegada implantada la mesura i justificada
degudament a l’Ajuntament. El beneficiari de la subvenció comunicarà aquest fet a
l’Ajuntament, el qual procedirà a efectuar una acta de compliment de les condicions de la
subvenció. A continuació l’Alcaldia ordenarà el pagament de la subvenció.
Disposició Addicional
Les presents Bases s’ajustaran a la Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre; el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa; el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS)
Disposició Final
Aquestes Bases, entraran en vigor, un cop publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província, i un cop transcorregut el termini previst a l’article 124.2 del ROAS.
Arbeca, abril de 2019
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