CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES
ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER ALS TITULARS DE
VEHICLES DE MÉS DE 25 ANYS INSCRITS A UNA ASSOCIACIÓ DE VEHICLES
CLÀSSICS I AL PADRÓ MUNICIPAL DE L’IVTM ANY 2021 I 2022

1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores Específiques i diari oficial on
s’han publicat
Per acord del Ple de data 12 de juliol van ser aprovades les Bases Reguladores
Específiques per a l’atorgament per part de l’Ajuntament de Santpedor, de subvencions
destinades als titulars de vehicles de més de 25 anys inscrits a una associació legalment
constituïda de vehicles clàssics.
Aquestes Bases Reguladores Específiques van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial
de la Província nº CVE 202210129570 de data 05 d’octubre de 2022.
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2022 per a la concessió de les
subvencions objecte de la present convocatòria serà de 15.000 € i anirà a càrrec de
l’aplicació pressupostària següent:


13.920.48900

No podran atorgar-se subvencions per import superior al que correspon pagar per al mateix
vehicle en qüestió, en l’Ordenança reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica.
Es pot preveure la possibilitat d’incrementar el crèdit inicial de la convocatòria amb un
import addicional.
3.- Objecte, condicions i finalitat de la subvenció
1.- L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és l’ajut a les persones titulars
de vehicles inscrits al Padró de l’Impost de vehicles de tracció mecànica de Santpedor l’any
2021 i 2022, amb una antiguitat mínima de 25 anys, no destinats a la circulació habitual i
que el tinguin inscrit a una associació legalment constituïda de vehicles clàssics.
2.- L’antiguitat exigida es refereix a la primera matriculació del vehicle.
4.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
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5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques,
sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin
les següents condicions:
a) Ser titulars del rebut de l’Impost de Vehicles de tracció mecànica del municipi de
Santpedor, d’un vehicle amb una antiguitat mínima de 25 anys l’any 2021 i/o 2022.
b) Estar associat a una entitat legalment constituïda de vehicles històrics i/o clàssics.
2.- Cada sol·licitant podrà presentar tantes sol·licituds com vehicles en sigui titular.
3.- Aquesta subvenció té la consideració de subvenció a efectes tributaris i segons la
normativa vigent serà comunicada a l’AEAT.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud
1.- Les sol·licituds d’aquest ajut s’adreçaran a l’Ajuntament de Santpedor, mitjançant una
instància a la que s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
1) Fotocòpia del DNI/NIF/CIF o targeta d’identificació del beneficiari.
2) Targeta d’identificació del vehicle on hi consti el model, les característiques i l’any
de matriculació.
3) Declaració responsable del titular conforme la qual no està incurs en cap de les
circumstàncies que li impedeixen sol·licitar i rebre l’ajut, així com que el vehicle no
s’utilitza per a la circulació habitual del seu titular.
4) Número de compte on rebre l’import de l’ajut.
5) Acreditació d’alta a una entitat de vehicles històrics i/o clàssics.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia
degudament autenticada.
7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 13 d’octubre de 2022 i
finalitzarà el dia 03 de novembre de 2022 inclòs, essent aquesta una convocatòria única.
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida al punt 6 es podrà presentar
telemàticament a través de la web municipal via instància genèrica o bé presencialment,
per les persones no obligades a la presentació telemàtica, a les oficines de l’Ajuntament de
dilluns a divendres en horari de 9h a 14h i dijous tarda de 17 a 19h, i serà signada per
l’interessat/da o pel legal representant de l’entitat.
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També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.
S’exclouran les sol·licituds presentades fora de termini i les que no compleixin les
condicions exigides en el punt 5.1.
8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
9.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
D’acord amb l’article 17.5 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament l’òrgan
responsable de la instrucció del procediment, de l’elaboració de la proposta de concessió i
el responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
objecte de la present convocatòria serà la Junta de Govern Local.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o
no esgotar el crèdit total previst.
10.- Termini de resolució i de notificació
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament o denegació de les subvencions serà, com a màxim, de tres
mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
11.- Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
12.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
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Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que compleixin les següents
obligacions:
 Mantenir la titularitat del vehicle objecte, o comunicar, si escau, la seva transmissió
o baixa durant l’any natural en què s’hagi rebut l’ajut.
 No circular amb el vehicle diàriament ni per ús habitual durant l’any natural en què
s’hagi rebut l’ajut.
13.-Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop, en un termini màxim de
30 dies comptats des de la resolució, mitjançant transferència bancària en el compte que
hagin designat les persones sol·licitants.
14.-Reintegrament de la subvenció
En cas que no es mantinguessin les condicions que han determinat la concessió de l’ajut
durant l’any natural en el que hagi estat atorgat, l’Ajuntament de Santpedor exigirà a la
persona beneficiària el seu retorn parcial o total.
13.- Mitjans de notificació o publicació
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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