BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ PER L’ADEQUACIÓ A LA
NORMATIVA DE LES TERRASSES DE VETLLADORS ANNEXES A ESTABLIMENTS
HOSTALERS SITUADES A LA VIA PÚBLICA (ROSES POSA’T GUAPA), PROGRAMA 23.
1. Objecte de la subvenció i àmbit d’actuació
1. L'objecte de la subvenció és promoure les iniciatives que millorin la qualitat de les
terrasses existents que ocupen la via pública (taules i cadires, tendals, para-sols, etc.)
mitjançant la seva adequació a les normes de l’Ordenança municipal d’ocupació de
via pública.
2. L’àmbit d’actuació d’aquest programa engloba tot el terme municipal sense distingir
en zones o claus urbanístiques.
2. Naturalesa i procediment de concessió
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual,
són revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en
les Bases generals reguladores de subvencions municipals dins del marc de les Bases
d’execució del pressupost, o en aquestes mateixes bases. Les subvencions atorgades tindran
caràcter finalista, no generaran cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i
no es podran al·legar com a precedent.
El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva.
3. Despeses subvencionables
Podran ser objecte de subvenció les despeses derivades d'aquelles actuacions que tinguin per
objectiu substituir elements existents (tals com taules, cadires, para-sols i tendals...) que no
s’adeqüen a l’Ordenança, per altres de nous que sí que compleixin els requisits, i que
representin una adequació global de la terrassa als requisits establerts a l’Ordenança.
4. Destinataris
Podran concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquest programa les
persones, físiques o jurídiques, en qualitat de titulars de la llicència d'ocupació de la via
pública, que realitzin actuacions de substitució de mobiliari i/o elements complementaris a
l'ocupació per l’adequació i millora de les condicions estètiques de les terrasses que suposin
una adequació total de la terrassa als requisits establerts a l’Ordenança municipal d’ocupació
de la via pública, sempre que es compleixin els següents requisits:
1. Disposar de llicència d’ocupació de via pública.
2. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Roses.
3. Que les actuacions previstes suposin una adequació total de la terrassa als paràmetres
establerts a l’Ordenança.
4. Que tinguin un pressupost mínim de 500,00 €.
5. Que s'hagi tramitat, en data posterior a l'1 de setembre de l'exercici anterior a la
convocatòria d'aquest programa, llicència de modificació d'ocupació de via
pública/urbanística de les actuacions objecte de subvenció, prèviament o simultàniament

a la petició de subvenció. No podran ser objecte de subvenció les modificacions de
llicència d'ocupació de via pública i les obres amb llicència urbanística atorgada, de data
anterior a l'1 de setembre de l'exercici anterior a la convocatòria d'aquest programa.
5. Quantia de les subvencions
1. La quantia total màxima d’aquest programa de subvencions és de 25.000,00 € amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 51 1533 7820000.
2. S'atorgarà una subvenció del 40% del pressupost elegible de les intervencions amb un límit
màxim de subvenció per local de 2.000,00 € i un mínim de 200,00 € (corresponent a un
pressupost de 500,00 €).
3. El pressupost elegible a efectes del càlcul de la subvenció serà el pressupost que consti en
la documentació tècnica i administrativa presentada per sol·licitar llicència o autorització per
portar a terme l’adequació de la terrassa existent. Per actuacions efectuades i pagades
durant l'exercici anterior a aquesta convocatòria, s'admetran les factures de l'esmenat
exercici.
4. En cas que les actuacions projectades per a la modificació de l’ocupació de via pública
existent incloguin també actuacions no subvencionables, caldrà presentar un pressupost
desglossat, on constin detallades les actuacions subvencionables respecte de les que no
ho són.
6. Criteris de valoració i puntuació
Els criteris de valoració i puntuació seran els següents:
Pressupost (abast de la intervenció, sol ser proporcional a les dimensions de l'ocupació)






Més de 10.001 €: 5 punts
Entre 5.001 € i 10.000 €: 4 punts
Entre 3.001 € i 5.000 €: 3 punts
Entre 1.501 € i 3.000 €: 2 punts
Entre 500 € i 1.500 €: 1 punt

Tipologia d'intervenció




Elements fixes en façana: 3 punts
Elements mòbils de terrassa: 2 punts
Mobiliari de terrassa: 1 punt

7. Termini per a sol·licitar la subvenció
1. El període per a sol·licitar la subvenció serà de dos mesos: abril i maig de l'any d'aquesta
convocatòria, essent el primer dia, el dia 1 d'abril a les 00:00 i l'últim el 31 de maig a les
24.00h. Aquest termini es troba subjecte a disponibilitat pressupostària i sempre que s’hagi
publicat prèviament el corresponent extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província, mitjançant la Base de Dades Nacionals de Subvencions ( BDNS).
2. Quedaran excloses les subvencions sol·licitades fora d’aquest període.

8. Òrgan instructor
La instrucció del procediment correspondrà, en tot cas, a l’Àrea d’infraestructures, Serveis
públics i Medi Ambient.
9. Revisió de la justificació de la subvenció
Sempre que s'hagi acomplert la finalitat de la subvenció, no comportarà la reducció de la
subvenció atorgada una desviació pressupostària inferior al 10% entre el pressupost acceptat
que va servir de base per valorar-ne la concessió, i el cost final justificat. A partir d'aquest límit,
es minorarà proporcionalment la subvenció, aplicant sobre la quantitat concedida el mateix
percentatge de desviació.
10. Resolució de les sol·licituds
Correspondrà a la Junta de Govern Local, per delegació de l'alcalde/alcaldessa, la resolució
de l’atorgament de subvencions d’import superior a 5.000,00 €, tant pel procediment de
concurrència competitiva, sempre que la quantia global a repartir sigui superior a la xifra
esmentada, com per la resta de subvencions que superin aquesta xifra de forma individual.
Les peticions que, reunint els requisits que estableixen les bases, no es puguin atorgar per
manca de disponibilitat pressupostària, seran denegades pel mateix òrgan.
Les peticions que no reuneixin els requisits que estableixen les bases es consideraran
inadmeses. En aquest cas, l’òrgan de resolució serà l’alcade/alcaldessa.
El procediment de concessió comprendrà una fase de valoració en què s'establirà un ordre de
prelació dels possibles beneficiaris d'acord amb la puntuació obtinguda un cop aplicats els
criteris objectius regulats en aquestes bases.
En cas d'empat entre les sol·licituds amb la mateixa puntuació, es tindrà en compte l'ordre
d'entrada en el registre amb la documentació completa i correctament efectuada.
La resolució de la concessió contindrà una relació dels sol·licitants als quals se'ls concedeix la
subvenció i la desestimació expressa i motivada de la resta de sol·licituds, incloent-hi una
relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint amb les condicions administratives i
tècniques establertes per adquirir la condició de beneficiari, no hagin estat estimades per
sobrepassar la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb indicació de la
puntuació atorgada a cadascuna d'elles en funció dels criteris de valoració previstos
anteriorment.
En el seu cas, a l’última sol·licitud susceptible de rebre subvenció se li atorgarà l'import
disponible, podent ser inferior al percentatge que li pogués correspondre de conformitat amb
l'establert en la convocatòria.
En cas de renúncia per algun dels beneficiaris, s’acordarà la concessió, sense necessitat d'una
nova convocatòria, al següent per ordre de puntuació.
11. Termini de justificació

El termini per a la seva justificació serà com a màxim fins al 31 d'octubre de l'any en curs.
La justificació s’haurà de realitzar amb la presentació dels models normalitzats disponibles a la
web de l’Ajuntament de Roses, segons l’import de la subvenció i el tipus de beneficiari.
12. Regulació jurídica
En tot allò que no es preveu de forma específica en aquestes bases li serà d’aplicació:
 Les bases generals reguladores de subvencions municipals a les que es pot accedir
clicant el següent enllaç: Bases generals reguladores de subvencions municipals.
 La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 El Reial Decret 887/2003, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 Qualsevol altra disposició normativa que hi sigui aplicable per raó de la matèria o del
subjecte.

