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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ORDRE TES/7/2020, de 17 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al
foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi o a ús
comercial, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.
Després d'enregistrar-se concentracions de contaminants atmosfèrics superiors als permesos per la normativa
europea en alguns municipis de la conurbació de Barcelona, es va declarar zona de protecció especial de
l'ambient atmosfèric, mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig, i l'Acord GOV/82/2012, de 31 de juliol, el
territori de 40 municipis on es va estimar que es produïen aquests incompliments.
D'acord amb la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, s'han elaborat diversos
plans de millora de la qualitat de l'aire per a aquestes zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, on
s'estableixen les mesures que cal prendre, els mitjans econòmics o d'altres tipus que cal emprar i les entitats i
òrgans encarregats d'executar-les, amb l'objectiu d'assolir els nivells de qualitat de l'aire que fixa la normativa.
El darrer pla de millora de la qualitat de l'aire es va aprovar mitjançant l'Acord GOV/127/2014, de 23 de
setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció
especial de l'ambient atmosfèric. En concret, la mesura AV6 d'aquest pla (Ajuts al foment de l'adquisició de
vehicles de baixes emissions per al servei del taxi) preveu ajuts per a l'adquisició de vehicles de baixes
emissions per al servei de taxi, atès que aquest sector es considera prioritari perquè disposa d'una flota àmplia
(més de 10.000 vehicles) que realitza desplaçaments quantitativament molt significatius (aproximadament
50.000 km anuals per vehicle, els quals es poden duplicar si cada vehicle fa més d'un torn) i, per tant, la seva
incidència sobre la qualitat de l'aire té un elevat potencial.
Les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei del
taxi es van iniciar l'any 2014 mitjançant l'Ordre TES/291/2014, de 23 de setembre, i la Resolució
TES/110/2015, de 21 de gener. Posteriorment, l'Ordre TES/53/2016, de 10 de març, va aprovar unes noves
bases i hi va afegir també els vehicles comercials i els destinats a altres serveis, atès que a les zones de
protecció especial de l'ambient atmosfèric hi circula diàriament un nombre molt elevat de vehicles comercials i
de serveis i que, per tant, les seves emissions contribueixen força als problemes de contaminació.
Finalment, donades les modificacions aportades per l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny (DOGC núm. 7152, de
30.06.2016), que incorpora les darreres modificacions normatives, així com la necessitat d'incloure alguns
aclariments sobre la tramitació electrònica, com ara els derivats de l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, i la
conveniència de simplificar el procediment, s'ha considerat necessari aprovar unes noves bases reguladores
d'aquestes subvencions i acotar-ne l'objecte incloent-hi només els vehicles destinats al servei de taxi i a ús
comercial.
Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i amb els preceptes de caràcter bàsic de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic
S'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de
baixes emissions destinats al servei de taxi o a ús comercial, que operen en zones de protecció especial de
l'ambient atmosfèric, les quals figuren en l'annex 1 d'aquesta Ordre.
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Disposició derogatòria
Queda derogada l'Ordre TES/53/2016, de 10 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les
subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi,
a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric (DOGC
número 7083, de 21.03.2016).

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de gener de 2020

Damià Calvet i Valera
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Annex 1
Bases reguladores

—1 Objecte
Aquesta línia de subvencions té per objecte el foment de la compra de vehicles elèctrics i de baixes emissions,
destinats al servei de taxi o a ús comercial, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric
integrades pels quaranta municipis previstos en el Decret 226/2006, de 23 de maig, que s'indiquen a l'annex
2.

—2 Actuacions subvencionables
2.1 Pot ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases la compra dels vehicles següents:
Vehicles de categoria M1 (vehicles de vuit places com a màxim, excloent-n'hi la del conductor, dissenyats i
fabricats per al transport de passatgers, segons la Directiva 2001/116/CE de la Comissió, de 20 de desembre)
o L6 i L7 (quadricicles segons el Reglament (UE) núm. 168/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 15
de gener) que siguin:
Vehicles elèctrics purs.
Vehicles elèctrics d'autonomia estesa.
Vehicles híbrids endollables amb una autonomia elèctrica mínima de 40 km.
Vehicles híbrids de benzina amb emissions inferiors o iguals a 60 mg NOx/km (Euro 6 o superior).
Vehicles que emprin com a font d'energia GLP i gas natural, o bifuel, amb motor de benzina.
Vehicles de categoria N1 (vehicles la massa màxima dels quals no superi les 3,5 tones, dissenyats i fabricats
per al transport de mercaderies, segons la Directiva 2001/116/CE de la Comissió, de 20 de desembre) que
siguin:
Vehicles elèctrics purs.
Vehicles elèctrics d'autonomia estesa.
Vehicles híbrids endollables amb autonomia elèctrica mínima de 40 km.
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Vehicles que emprin com a font d'energia GLP i gas natural, o bifuel, amb motor de benzina.
2.2 Les subvencions s'atorgaran exclusivament per a la compra de vehicles nous. Una posterior transmissió del
vehicle no és objecte de subvenció.
2.3 El període d'execució de la compra és el que, amb aquesta finalitat, s'indica en la convocatòria
corresponent.

—3 Persones beneficiàries
Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases:
a) En el cas de vehicles destinats al servei de taxi, les persones físiques que siguin professionals autònomes i
les persones jurídiques que, en el moment de la sol·licitud i fins al moment de la concessió de la subvenció,
siguin titulars d'una llicència de taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o de la resta de municipis declarats
zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric que figuren a l'annex 2.
b) En el cas de vehicles destinats a ús comercial, les persones físiques que siguin professionals autònomes, les
empreses privades, les fundacions i les altres entitats sense ànim de lucre, que operin a la zona de protecció
especial de l'ambient atmosfèric (municipis indicats a l'annex 2).
c) Tant per als vehicles destinats al servei de taxi com per als vehicles destinats a ús comercial, les persones
jurídiques que estableixin un contracte de rènting o lísing amb alguna de les persones previstes a les lletres a)
i b).
En aquest cas, ha de sol·licitar la subvenció la persona jurídica que estableixi el contracte de rènting o lísing,
que és qui ha adquirit el vehicle i qui formalitza el contracte de rènting o lísing com a arrendador. Aquesta
persona rebrà la subvenció i tindrà l'obligació de repercutir en l'arrendatari la totalitat de la subvenció, en les
quotes de rènting o lísing. Aquesta persona jurídica és també la que ha de complir els requisits i
incompatibilitats que preveu la base 4 i les obligacions de les persones beneficiàries que preveu la base 16, així
com la resta de bases.

—4 Requisits i incompatibilitats
4.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els
requisits següents:
a) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.
c) Declarar si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa actuació, fent-ne
constar la relació detallada amb expressió de l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.
d) En el cas de persones físiques que siguin professionals autònoms, estar donats d'alta en el cens de l'impost
sobre activitats econòmiques en els supòsits en què sigui obligatori.
e) En el cas de persones jurídiques, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
f) En el cas d'empreses amb establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableixen els articles
32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
g) En el cas d'empreses sense establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableix l'article 36.4
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
h) En el cas d'empreses amb 50 treballadors/ores o més, donar ocupació a persones amb discapacitat en un
percentatge mínim d'un 2 % de la plantilla respectiva, en compliment de l'obligació que preveu l'article 42 del
text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o bé complir el que estableixen el Reial decret 364/2005, de
8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, que regulen el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de
la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, d'acord amb el que estableix l'article 92.5 del
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
i) En el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans, amb l'acord dels

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

4/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8048 - 23.1.2020
CVE-DOGC-A-20021042-2020

agents socials, per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenirhi en els centres de treball.
j) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries
sobre pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
k) En el cas de fundacions i associacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de
la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la
Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de l'anterior.
l) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat,
d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.
m) En el cas d'empreses, que l'import de la subvenció que es demana, juntament amb els altres ajuts de
minimis que li hagin estat concedits durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, no superi
els 200.000 euros.
4.2 La percepció d'aquestes subvencions és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres
fonts, públiques o privades, sempre que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos, no se superi el preu de compra del vehicle.
4.3 Les persones sol·licitants han de complir el codi ètic següent:
1. Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure
qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació
d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, abstenirse de portar a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure
concurrència.
2. Amb caràcter general, en l'exercici de les seves activitats:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
corresponents a l'activitat objecte de subvenció.
b) No portar a terme accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o en els
processos derivats d'aquestes convocatòries.
3. En particular, en l'exercici de les seves activitats:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la
subvenció.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni
per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de la subvenció.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest porti a terme per al seguiment i/o
l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en la base 16, particularment facilitant la informació
que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Facilitar informació que la legislació en matèria de transparència imposa als adjudicataris en relació amb
l'Administració, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera
directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
4.4 En el cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta establertes en la base 4.3, serà
d'aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu
l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències que
preveu la legislació vigent en matèria de subvencions.

—5 Quantia
5.1 Cada convocatòria fixa la posició pressupostària a què s'han d'imputar les subvencions i determina la
quantia màxima per a aquesta línia.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

5/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8048 - 23.1.2020
CVE-DOGC-A-20021042-2020

5.2 L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determina en la convocatòria corresponent, podrà
ser diferent segons la tipologia de vehicles comprats i en cap cas pot superar la despesa subvencionable
determinada d'acord amb la base 6.
5.3 Quan els beneficiaris són empreses, aquestes subvencions es regeixen pel Reglament (UE) núm.
1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat
de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

—6 Despeses subvencionables
6.1 Es considera despesa subvencionable l'import de la compra del vehicle.
En cap cas, el cost del vehicle subvencionat no pot superar el seu valor de mercat.
Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del
període determinat en la convocatòria corresponent.
6.2 Són subvencionables els tributs quan la persona beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. En cap
cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o
compensació ni els impostos personals sobre la renda.

—7 Sol·licituds
7.1 Les sol·licituds s'han de presentar de la manera següent:
La presentació de les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions s'han
de realitzar per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari normalitzat descarregable des de la seu electrònica de la
Generalitat de Catalunya i l'han de signar electrònicament les persones sol·licitants o les seves representants
legals.
En el supòsit d'interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics de la seu durant l'últim
dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies
hàbils consecutius. La persona usuària visualitzarà un missatge a la seu comunicant aquesta circumstància.
7.2 La presentació de les sol·licituds, la identificació i la signatura electrònica de les persones sol·licitants o de
les seves representants legals s'han de fer a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos
per la seu electrònica, d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual
s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Els nivells de seguretat dels mecanismes d'identificació i signatura electrònica s'especifiquen en la
convocatòria.
7.3 Les persones beneficiàries o les seves representants legals també s'han d'identificar o han de signar
electrònicament per fer la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació de les
subvencions, i amb el nivell de seguretat que determini la convocatòria.
7.4 No es pot presentar més d'una sol·licitud per a la compra del mateix vehicle.
7.5 La signatura i presentació de la sol·licitud comporten la plena acceptació d'aquestes bases reguladores i
porten implícita l'autorització a l'òrgan gestor perquè pugui comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi
contenen.

—8 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud
8.1 Les persones sol·licitants han d'annexar a la sol·licitud còpia digitalitzada de la documentació següent:
a) La factura de compra del vehicle degudament desglossada, amb indicació de la matrícula o bastidor, marca,
model i versió del vehicle adquirit.
b) La documentació acreditativa del pagament de la compra del vehicle, consistent en l'extracte bancari o
documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor.
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c) La fitxa tècnica del vehicle adquirit, en la qual han de constar la tipologia del vehicle, el combustible que
empra o la tecnologia i l'estàndard Euro.
d) En el cas de vehicles destinats al servei de taxi, la llicència del taxi emesa per l'Administració competent
corresponent al vehicle per al qual es demana la subvenció.
e) En cas que la persona que signa la sol·licitud actuï en representació d'una altra, la documentació
acreditativa de la representació amb què actua, si no s'ha inscrit en un registre públic. Si la representació està
inscrita als esmentats registres, no cal aportar aquesta documentació perquè l'òrgan instructor ho comprova
d'ofici.
f) En cas que la persona sol·licitant no tingui la residència fiscal al territori espanyol, el certificat de residència
fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.
g) En el cas dels sol·licitants previstos a la base 3.c) respecte de vehicles per a ús comercial, document signat
per la persona, empresa o entitat amb qui la persona sol·licitant hagi establert el contracte de rènting o lísing
en el qual es compromet que el vehicle operarà la major part del temps dins de la zona de protecció especial
de l'ambient atmosfèric.
h) Qualsevol altre document que es prevegi expressament en la convocatòria corresponent.
La documentació indicada ha d'anar acompanyada d'una declaració responsable que indiqui que les còpies
digitalitzades que s'aporten coincideixen amb els documents originals corresponents. Aquesta declaració
responsable figura en el model de sol·licitud.
Així mateix, el model de sol·licitud conté l'acceptació dels compromisos que s'indiquen a continuació, que ha de
ser subscrita per les persones sol·licitants que també s'indiquen:
- En el cas de les persones sol·licitants previstes a la base 3.c), compromís de repercutir el total de la
subvenció a l'arrendatari, mitjançant una reducció de les quotes de rènting o lísing.
- En el cas de les persones sol·licitants previstes a la base 3.b), compromís que el vehicle per a la compra del
qual se sol·licita la subvenció operarà la major part del temps dins la zona de protecció especial de l'ambient
atmosfèric.
8.2 El compliment dels requisits previstos a la base 4.1 que siguin d'aplicació a cada persona sol·licitant
s'acredita mitjançant la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud.
8.3 La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la
sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb
audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de
subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a
la concessió.

—9 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 8, és el que,
a aquest efecte, estableixi la convocatòria corresponent.

—10 Comprovació de dades i compliment de requisits
10.1 L'òrgan instructor pot comprovar, quan ho consideri necessari, el compliment dels requisits previstos a la
base 4.1.
Es comprova, d'ofici, el compliment dels requisits següents:
a) Les dades identificatives de la persona signant.
b) Estar el corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.
c) En el cas de les persones jurídiques, les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al
document d'identificació fiscal de l'entitat, i a la inscripció als registres corresponents.
d) En el cas d'una persona física que sigui professional autònoma, les dades relatives a l'alta en el cens de
l'impost sobre activitats econòmiques.
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e) En el cas de fundacions, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el
protectorat.
f) En el cas de fundacions i associacions, que hagin adaptat els seus estatuts d'acord amb el règim transitori
que preveu la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
g) En el cas de les persones físiques, si són residents o no a Catalunya, si escau.
10.2 En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les
dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir a la persona sol·licitant que aporti la
documentació escaient en el termini de 10 dies hàbils. Si dins del termini atorgat no aporta la documentació
requerida, es dictarà la resolució corresponent en els termes previstos a la base 12.
10.3 Pel que fa la resta de requisits, la comprovació es du a terme mitjançant el requeriment de la
documentació acreditativa a la persona sol·licitant.
10.4 Així mateix, l'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació
complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

—11 Procediment de concessió
11.1 Les subvencions es concedeixen per ordre de presentació de les sol·licituds amb la documentació
completa fins a exhaurir la dotació pressupostària prevista en la convocatòria corresponent.
11.2 L'òrgan instructor que tramita el procediment per a la concessió de les subvencions és la Direcció General
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
11.3 L'òrgan instructor formula les propostes de resolució de concessió de les subvencions respecte de les
sol·licituds presentades amb la documentació completa, un cop presentades també les esmenes adients quan
s'hagi fet requeriment en aquest sentit, i un cop fetes les comprovacions d'ofici d'acord amb la base 10.1.
L'òrgan instructor eleva les propostes de resolució de concessió a l'òrgan competent per resoldre.
11.4 Un cop concedides les subvencions fins a exhaurir el crèdit disponible en la convocatòria corresponent,
l'òrgan instructor formula la proposta de denegació de la resta de sol·licituds presentades i l'eleva a l'òrgan
competent per resoldre.
11.5 Abans que no es dictin les resolucions de concessió de les subvencions, es pot reduir parcialment o
totalment la subvenció, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

—12 Inadmissió i desistiment de la sol·licitud
12.1 Comporta la inadmissió de la sol·licitud:
a) La presentació de la sol·licitud fora del termini de presentació que estableix la convocatòria.
b) L'incompliment dels requisits no esmenables, sens perjudici que aquest incompliment pugui ser causa de
revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat a la concessió.
12.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud, la manca de presentació de qualsevol dels documents que
preveu la base 8 o la manca d'esmena dels requisits esmenables dins el termini de 10 dies hàbils i amb el
requeriment previ.
12.3 L'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds i notificar la
resolució o resolucions d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al
tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informaciopublica.html), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació
substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
12.4 En la publicació o notificació de la resolució o resolucions d'inadmissió o desistiment han de constar els
recursos que contra aquestes siguin procedents, l'òrgan administratiu o judicial davant el qual s'han de
presentar i el termini per interposar-los.
12.5 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la
concessió, i l'òrgan instructor ho ha d'acceptar.
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—13 Resolucions de concessió i de denegació de les subvencions i notificació
13.1 Les resolucions de concessió i de denegació de les subvencions corresponen a l'òrgan que es determini en
la convocatòria corresponent. Les resolucions, degudament motivades, s'han de dictar i notificar en el termini
que es determina a la convocatòria, que, en cap cas, pot ser superior a sis mesos des de la data de la seva
publicació. Sens perjudici de l'obligació de resoldre, transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi dictat i
notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades i, en conseqüència, denegada la
subvenció, d'acord amb el que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
13.2 Les resolucions de concessió i de denegació de les subvencions es notifiquen pels mateixos mitjans i amb
les mateixes condicions i efectes previstos en la base 12.3 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió o
desistiment de la sol·licitud.
13.3 En les notificacions de les resolucions de concessió o de denegació de les subvencions han de constar els
recursos que contra aquestes siguin procedents, l'òrgan administratiu o judicial davant el qual s'han de
presentar i el termini per interposar-los.

—14 Publicitat
14.1 S'ha de donar publicitat a les subvencions concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i
els beneficiaris, mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis designat a la convocatòria, al tauler electrònic
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i al web
del Departament de Territori i Sostenibilitat.
14.2 S'ha de donar publicitat al portal de la transparència de la informació a què fa referència l'article 15 de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
14.3 S'ha de donar publicitat, mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions, de la informació sobre les
convocatòries i les resolucions de concessió de les subvencions, d'acord amb el Reial decret 130/2019, de 8 de
març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres
ajuts públics.
14.4 S'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb expressió de la convocatòria, el
programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats
de la subvenció, les subvencions d'un import igual o superior a 3.000 euros.

—15 Pagament
15.1 El pagament de les subvencions es comença a tramitar a partir de la seva concessió.
15.2 Prèviament al reconeixement de l'obligació del pagament, l'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici si la
persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

—16 Obligacions de les persones beneficiàries
Els/les beneficiaris/àries de les subvencions han de complir les obligacions que es preveuen en els articles 90
bis, 92.2.h), 92 bis i 95 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i, específicament, les obligacions següents:
a) Cal comunicar a l'òrgan instructor qualsevol alteració en les condicions que van motivar l'atorgament de la
subvenció. Aquesta comunicació s'ha de fer mitjançant la presentació d'una proposta, acompanyada d'una
memòria justificativa. L'òrgan instructor pot acceptar la modificació proposada, dins el termini màxim de dos
mesos, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que
estableixin aquestes bases i no lesiona drets de tercers. La proposta es considera desestimada si no s'ha
notificat la resolució corresponent en el termini indicat abans, comptador des de l'endemà de l'entrada de la
proposta a l'òrgan competent del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació
total o parcial de la subvenció.
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b) Les persones beneficiàries de les subvencions previstes a la base 3.c han d'aplicar el descompte a les quotes
de rènting o lísing del vehicle fins a la totalitat de l'import de subvenció concedit.
Addicionalment i mentre no hagin repercutit tot l'import rebut de la subvenció a les quotes del rènting o lísing,
si es modifica l'arrendatari signant del contracte de rènting o lísing inicial, cal que la persona jurídica
beneficiària de la subvenció ho comuniqui a l'òrgan instructor de la subvenció i, en el cas de vehicles destinats
al servei de taxi, cal que presenti còpia digitalitzada de la llicència de taxi del nou usuari del vehicle.
c) S'ha de proporcionar en tot moment la informació que sigui demanada respecte de la subvenció concedida i
sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la
Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.
d) Les associacions han de complir els deures d'elaboració dels comptes anuals de l'últim exercici disponible i
de transparència, d'acord amb el que estableix l'article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer
del Codi civil de Catalunya, relatiu a persones jurídiques.
e) Cal comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin la compra
subvencionada, demanats o obtinguts d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de
fer tan bon punt es coneguin.
f) Cal conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics,
mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
g) Cal reintegrar els imports percebuts en els supòsits de revocació i reintegrament que preveu la base 18.
h) Cal complir el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
i) Cal adherir-se als principis ètics i a les regles de conducta establertes en la base 4.3.
j) Les persones beneficiàries de subvencions per a la compra de vehicles per a ús comercial tenen l'obligació
que el vehicle operi la major part del seu temps dins la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric. En
el cas de les persones beneficiàries previstes a la base 3.c), l'obligació abans indicada l'ha de complir la
persona, empresa o entitat amb qui la persona beneficiària hagi establert el contracte de rènting o lísing del
vehicle d'ús comercial objecte de la subvenció.
k) Els vehicles subvencionats s'han d'utilitzar un mínim de dos anys en la zona de protecció especial de
l'ambient atmosfèric.

—17 Modificació de la resolució
L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en el cas que
les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció
concurrent d'altres ajuts o subvencions.

—18 Revocació, invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes
indegudament.
18.1 L'òrgan concedent, quan apreciï que hi concorre alguna de les causes de revocació previstes a l'article 99
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, ha d'iniciar la tramitació del corresponent
expedient de revocació de conformitat amb el procediment establert a l'article 100, i, si la resolució del
procediment conclou que s'ha produït la causa de revocació, ha d'acordar revocar totalment o parcialment la
subvenció concedida, segons correspongui, i, quan escaigui, també el reintegrament total o parcial de les
quantitats percebudes i l'exigència dels corresponents interessos legals.
18.2 Són causes de nul·litat i anul·labilitat de la resolució de concessió les que preveu l'article 36 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta l'obligació de tornar les quantitats
percebudes.
18.3 Així mateix, escau el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del
reintegrament, en els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, amb la instrucció prèvia del procediment de reintegrament que preveu l'article 100 del text refós
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de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
18.4 També s'ha de reintegrar l'excés de les subvencions percebudes pel que fa al cost de l'actuació juntament
amb els interessos de demora, en el supòsit que preveu l'article 34 del Reglament de desplegament de la Llei
general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

—19 Sancions
En cas d'incompliment de les obligacions que es preveuen en aquestes bases reguladores, resultarà d'aplicació
el règim sancionador que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si
aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència de la
revocació de la resolució de concessió i de l'obligació de reintegrament total o parcial de la subvenció
concedida.

—20 Protecció de dades
En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris
han de complir la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat que preveu la
normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

—21 Règim jurídic
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables les disposicions següents: el capítol IX
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre; l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions; els preceptes
de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament de
desplegament de la Llei esmentada, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la resta de normativa
aplicable, i l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la
tramitació electrònica.

Annex 2

Els municipis declarats zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric pel Decret 226/2006, de 23 de maig,
són els següents:
Badalona
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Barcelona
Castellbisbal
Castelldefels
Cerdanyola del Vallès
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà
Granollers
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Hospitalet de Llobregat, l'
Llagosta, la
Martorell
Martorelles
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montmeló
Montornès del Vallès
Pallejà
Papiol, el
Parets del Vallès
Prat de Llobregat, el
Ripollet
Rubí
Sabadell
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Fost de Campsentelles
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Quirze del Vallès
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Gramenet
Santa Perpètua de Mogoda
Terrassa
Viladecans
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