
 

 
BASES DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS QUE REGULEN LA SUBVENCIÓ A LA COMPRA DE BICICLETES 
ELÈCTRIQUES EN L’ÀMBIT DEL MUNICIPI D’ARTÉS 
 
1. Motivació. 
 
L’Ajuntament d’Artés, a partir d’una proposta dels Pressupostos Participatius per l’any 2018 per promoure la mobilitat 
sostenible, preveu una acció de subvenció a la compra de bicicletes elèctriques. 
 

Aquesta acció pretén continuar el seguit d’accions dirigides a promoure i incentivar una mobilitat més sostenible, a través 
d’un canvi modal del cotxe a la bicicleta elèctrica entre d’altres accions. 
 
S'ha previst subvencionar la compra de fins a 10 bicicletes elèctriques amb una ajuda fixa de 200 EUR per bicicleta durant 
el període 2018. 
 

2. Objecte de la subvenció. 

L'objecte de la subvenció és la compra de bicicletes elèctriques. 

La subvenció estarà subjecte a la disponibilitat econòmica de l’Ajuntament d’Artés i s'entendrà com a data de la compra 
de la bicicleta elèctrica la data de l'emissió de la factura corresponent a la compra esmentada. 

L'objectiu d'aquestes Bases és definir la regulació d'aquesta subvenció directa a ciutadans i persones jurídiques d’Artés 
per la compra de bicicletes elèctriques. 

En concret, aquestes Bases fixen dos procediments fonamentals: 
 
 

• El procediment de sol·licitud de la subvenció per part d'una persona física o jurídica radicada a Artés, l'aprovació per 
part de l’Ajuntament d’Artés. 
 

• El pagament de l'import subvencionat per part de l’Ajuntament d’Artés a aquesta persona física o jurídica. 

L'ajuda s'emmarca en el Reglament 800/2008 de la Comissió Europea de 6 d'agost de 2008 en el qual es declaren 
determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat comú en aplicació del articles 87 i 88 del Tractat. 

 

3. Beneficiaris de les bicicletes elèctriques subvencionades. 

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones físiques que resideixin a Artés. També hi podran accedir les 
persones jurídiques que tinguin un centre de treball en el municipi d’Artés.  

Les persones físiques només podran accedir a una sola compra subvencionada d'1 bicicleta elèctrica.  

Les persones jurídiques podran accedir a una compra subvencionada màxima de 1 bicicletes elèctriques. Si un cop esgotat 
el termini de sol·licituds de les subvencions (31 de desembre) encara queda partida pressupostària disponible, les 
persones jurídiques podran optar a la compra de més bicicletes subvencionades. La voluntat per part d’una persona 
jurídica d’adquirir més d’1 bicicletes elèctriques amb subvenció s’ha de sol·licitar en el moment de la presentació de la 
sol·licitud inicial. 

   
Els beneficiaris hauran de complir també: 

  a) Trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament d’Artés, en la data de finalització del termini de la         
sol·licitud.  

b) No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 
 

4. Dotació pressupostaria i import de l'ajuda. 
 
L’AJUNTAMENT D’ARTÉS destinarà a aquesta convocatòria la quantitat de 2.000 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària corresponent. 
 
La subvenció a la compra d'una bicicleta elèctrica que concedeix l’Ajuntament d’Artés serà la quantitat 200 EUR per 
bicicleta elèctrica. 
 
 
5. Compatibilitat amb d'altres ajudes. 



 

 
Aquesta subvenció a la compra de bicicletes elèctriques serà compatible amb d'altres ajudes procedents d'altres 
administracions sempre que el total de subvencions obtingudes no superin el cost total de la bicicleta. 
 
 
6. Bicicletes elèctriques subvencionables. 

Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i un 
equipament estàndard. Aquestes bicicletes compliran amb les següents condicions: 
 
• Motor elèctric de potència no superior a 250 W. 

• Autonomia d'aproximadament 50 km. 

• La bateria serà de liti. 

• Les bicicletes s'ajustaran a la directiva europea 2002/24/CE del 18 de març de 2002 i la norma. 

• UNE EN 15194:2009+A1. 

• Les bicicletes seran identificades pel seu número de bastidor, el número de sèrie de la bateria i el del motor. 

• El preu de venta no podrà ser superior de 1.250 EUR, IVA inclòs. 

• La compra no podrà efectuar-se a comerços online. 
 
 
7. Òrgans que intervindran en el procés de subvenció. 

El Departament d’Intervenció de l’Ajuntament d’Artés serà l'encarregat de gestionar el procés de subvenció regulat per 
aquestes Bases. 

 

Les sol·licituds i les subvencions, un cop lliurades a l’Ajuntament, seran aprovades per la Junta de Govern Local (JGL.) 

 
 

8. Sol·licitud de la subvenció i aprovació per part de l’Ajuntament d’Artés. 
 
8.1. Les sol·licituds de subvenció seran presentades per les persones físiques o jurídiques al Departament d’Intervenció 
de l’Ajuntament d’Artés per a la seva aprovació a través del Registre General de l’Ajuntament d’Artés. Les sol·licituds es 
podran presentar a partir de la data en que es publiqui aquestes bases BOPB i fins el 31 de desembre del 2018, a partir 
de la qual ja no s'admetran més peticions de subvenció. 
 
8.2. La concessió de les subvencions s’efectuarà en dues fases: 
 

1.- En una primera fase des de la publicació de les bases al BOPB fins el dia 30 de novembre del 2018, es resoldran 
per l’ordre que resulti del sorteig públic entre totes les sol·licituds presentades. El dia, l’hora i lloc del sorteig es 
publicarà a la pàgina web.  

  
2.- Si encara hi ha partida pressupostària es realitzarà una segona fase de concessió per les sol·licituds entrades 
des del dia 1 de desembre fins el 31 de desembre del 2018, per ordre d’entrada al Registre d’Entrada de l’Ajuntament 
d’Artés fins a esgotar la partida pressupostària corresponent. 

 

8.3. Les persones físiques o jurídiques interessades a sol·licitar una subvenció per a la compra d'una bicicleta elèctrica 
podran  trobar el model de sol·licitud de la subvenció que s’annexa a aquestes bases (Annex 1) a la pàgina web de 
l’ajuntament. 
 

En cas d'una compra de més d'una bicicleta per part d'una empresa, s'omplirà una sol·licitud per cada una de les bicicletes 
elèctriques a comprar. 
 

8.4. L’Ajuntament d’Artés podrà demanar informació complementària al sol·licitant si així ho creu convenient. Si cal 
demanar informació complementària al sol·licitant, aquest disposarà de 10 dies, des de la data de notificació del 
requeriment, per a respondre adequadament.  

8.5. La JGL resoldrà les sol·licituds rebudes i, si la resolució és positiva, la JGL aprovarà la subvenció. L’Ajuntament 



 

d’Artés comunicarà seguidament a cada sol·licitant (per correu electrònic) les sol·licituds de subvenció aprovades. En el 
cas de sol·licituds rebutjades, l’Ajuntament d’Artés comunicarà les raons als sol·licitants. 

8.6. No s’admetrà qualsevol petició de subvenció rebuda a partir de la data límit de sol·licitud o quan la partida 
pressupostària hagi quedat exhaurida, els sol·licitants no podran reclamar cap compensació per aquest motiu. 

8.7. El termini màxim de resolució i notificació de qualsevol sol·licitud de subvenció durant aquest procés de subvenció 
serà de  40 dies des de l'entrada al Registre General de l’Ajuntament d’Artés de la corresponent sol·licitud. Aquest termini 
podrà ser suspès pel supòsit en que la sol·licitud de subvenció hagi de ser esmenada, pel temps en que la part interessada 
trigui en aportar la documentació que consti en el requeriments. Per tal de donar compliment a aquest requeriment 
s'atorgarà un termini màxim de 10 dies, transcorregut el qual es tindrà per desistida de la seva sol·licitud. El silenci tindrà 
efectes desestimatoris. 

 
Les subvencions concedides seran comunicades a la Base de Datos Nacional de Subvenciones d'acord amb l'article 20 de 
la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre. 
 
9. Venda de les bicicletes elèctriques. 

Un cop aprovada la subvenció per part de l’Ajuntament d’Artés, la venda podrà formalitzar-se fins el 31 de gener de 2019 

La persona física o jurídica subvencionada presentarà la factura de la compra de la bicicleta elèctrica per justificar la 
subvenció al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Artés juntament amb la instància de justificació annexa (Annex 2) a 
aquestes bases. Seguidament, si les dades són correctes, s’aprovarà la justificació de la subvenció a la primera JGL que 
se celebri. 

 
 
10. Pagament de les subvencions. 

El pagament de les subvencions acceptades es realitzarà d'acord amb les factures lliurades a l’Ajuntament d’Artés. 

El pagament, d'acord a la subvenció fixa per bicicleta establerta de 200 euros, s'efectuarà per part de l’Ajuntament d’Artés 
mitjançant transferència bancària a lla persona sol·licitant. El pagament s'efectuarà en un termini màxim de 30 dies a 
comptar des de la data de resolució de les sol·licituds. 
 

 
11. Fiscalitat. 

L'import de la subvenció, en el cas de beneficiaris persona física, tributaran com un guany patrimonial, i per tant quedaran 
obligats a declarar-ho a Hisenda. 
 

12. Protecció de les dades. 

La finalitat de la recollida de les dades personals que forma part del procés de subvenció regulat per aquestes Bases és 
la tramitació de les sol·licituds de subvenció dins l'acció de promoció de la bicicleta elèctrica de l’Ajuntament d’Artés. Per 
tant, qualsevol sol·licitant de subvenció o entitat col·laboradora al presentar i signar la sol·licitud atorga el seu 
consentiment per a la inclusió i tractament informàtic de les seves dades personals en els fitxers que gestiona i dels que 
n'és responsable l’Ajuntament d’Artés. 

Els sol·licitants de subvencions atorguen el seu consentiment amb la presentació de la sol·licitud per a que l’Ajuntament 
d’Artés faciliti les dades relatives a la subvenció a l'administració tributària. 

En el supòsit en que no s'autoritzi aquest tractament de les dades personals amb la finalitat de dur a terme el procés de 
subvenció regulat per aquestes Bases, la subvenció no podrà ser tramitada. 

El sol·licitant és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses en els formularis del procés de 
subvenció. 
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Annex 1: Model de sol·licitud de subvenció per part d'un beneficiari. 

 

ACCIÓ DE PROMOCIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE: SUBVENCIÓ A LA COMPRA DE BICICLETES 
ELÈCTRIQUES 

 

Sol·licitud d’una subvenció per part d’un/a comprador/a 

 

IDENTIFICACIÓ DEL/LA COMPRADOR/A: 

 

Nom i cognoms (denominació social en cas d’empresa): 

DNI o CIF:  

Adreça: 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA BICICLETA 

Marca i model: 

Preu de venda al públic amb IVA: 

 

 

AUTORITZACIÓ CONSULTA DADES PADRÓ MUNICIPAL: 

 

☐La persona física sotasignant autoritza a l’Ajuntament d’Artés a sol·licitar dades del padró municipal d’habitants per a la 

concessió de la subvenció de bicicletes elèctriques 

☐La persona física sotasignat, en representació del comprador, autoritza a l’Ajuntament d’Artés a sol·licitar dades del 

cens d’activitats municipal per a la concessió de la subvenció de bicicletes elèctriques 

 

SIGNATURA DE LA SOL·LICITUD 

 

En                                       , amb DNI                             , i domicili al carrer                     núm    del municipi d’Artés accepta 
respectar les bases que regulen la subvenció de l’Ajuntament a la compra de bicicletes elèctriques i sol·licita l’aprovació de 
la subvenció que li correspon per la bicicleta seleccionada. 

 

Signatura del/la comprador/a i data 

 
 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem el següent:  
Responsable del tractament: Ajuntament d’Artés – C. Barquera, 41 – 08271 Artés – Telèfon 938305001 – Correu electrònic artes@artes.cat 
Finalitat del tractament: prestació de serveis i gestió de tràmits municipals 
Legitimació: el tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l’Ajuntament d’Artés (article 6 RGPD) 
Persones destinatàries: les vostres dades no se serviran a tercers, excepte obligació legal 
Dades de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant 
la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd@artes.cat (articles 15 a 22 RGPD) 
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a https://www.artes.cat/proteccio-de-dades-personals 
 

CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES 
Amb la signatura d’aquest document presto el meu consentiment exprés perquè les meves dades puguin ser tractades per la finalitat esmentada. 

 

 

 

 

 

mailto:artes@artes.cat
mailto:dpd@artes.cat
https://www.artes.cat/proteccio-de-dades-personals
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Annex 2: Model de justificació de subvenció per part d'un beneficiari. 

 

ACCIÓ DE PROMOCIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE: SUBVENCIÓ A LA COMPRA DE BICICLETES 
ELÈCTRIQUES 

Annex 2: Model de justificació d’una subvenció per part d’un/a comprador/a 

 

Justificació d’una subvenció per part d’un/a comprador/a 

 

IDENTIFICACIÓ DEL/LA COMPRADOR/A: 

 

Nom i cognoms (denominació social en cas d’empresa): 

DNI o CIF:  

Adreça: 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA BICICLETA 

Marca i model: 

Preu de venda al públic amb IVA: 

 

Exposo: Que l’Ajuntament d’Artés em va concedir una subvenció per la compra d’una bicicleta elèctrica. 

Adjunto factura de compra de la bicicleta elèctrica per justificar la subvenció concedida i sol·licito que es faci l’ingrés de la 
subvenció al següent número de compte 

 

IBAN:  

 

 

SIGNATURA DE LA SOL·LICITUD 

 

En                                       , amb DNI                             , i domicili al carrer                     núm    del municipi d’Artés accepta 
respectar les bases que regulen la subvenció de l’Ajuntament a la compra de bicicletes elèctriques i sol·licita el pagament 
de la subvenció concedida per la JGL de l’Ajuntament d’Artés. 

 

Signatura del/la comprador/a i data 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem el següent:  
Responsable del tractament: Ajuntament d’Artés – C. Barquera, 41 – 08271 Artés – Telèfon 938305001 – Correu electrònic artes@artes.cat 
Finalitat del tractament: prestació de serveis i gestió de tràmits municipals 
Legitimació: el tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l’Ajuntament d’Artés (article 6 RGPD)  
Persones destinatàries: les vostres dades no se serviran a tercers, excepte obligació legal 
Dades de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant 
la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd@artes.cat (articles 15 a 22 RGPD) 
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a https://www.artes.cat/proteccio-de-dades-personals 
 

CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES 
Amb la signatura d’aquest document presto el meu consentiment exprés perquè les meves dades puguin ser tractades per la finalitat esmentada. 
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