
BASES REGULADORES PER A l'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A l'ADQUISICIÓ DE
BICICLETES I VEHICLES ELÈCTRICS DE MOBILITAT PERSONAL

Base primera. Objecte

L'objecte  d'aquestes  bases  és  regular  la  concessió  d'ajudes  de  l’Ajuntament  d’Alcoi  per  a
l'adquisició  de bicicletes  elèctriques,  els  elements necessaris  per  a l'electrificació d’aquestes i
vehicles de mobilitat personal (VMP) elèctrics. 

Una de les competències de les Corporacions Locals dins del que es disposa en la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, és la protecció de la contaminació acústica,
lumínica i atmosfèrica dins de l'entorn urbà. També ho és la mobilitat en el seu àmbit, per la qual
cosa  dins  dels  projectes  i  activitats  subvencionables  es  trobes  aquelles  relacionades  amb el
foment de la mobilitat sostenible.

Es  tracta  de  la  concessió  d'una  ajuda  econòmica  que  facilite  als  beneficiaris  la  possibilitat
d'adquisició de vehicles alternatius als cotxes i motos per a realitzar els desplaçaments urbans.

Base segona. Convocatòria i criteri de concessió

El  procediment  de  concessió  d'aquestes  ajudes  es  tramitarà  en  règim  de  concurrència
competitiva,  i  l'únic  criteri  d'atorgament  serà  el  del  moment  de presentació  de les  sol·licituds
corresponents, fins a esgotar la dotació pressupostària disponible. No podran ser beneficiaris de la
subvenció aquells als quals els haguera estat concedida en convocatòries anteriors.

Base tercera. Bases reguladores

La present convocatòria es regeix per aquestes Bases. En tot el que no hi ha previst en aquestes,
s'estarà al que es disposa en les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de 2021, en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara endavant LGS) i el seu Reglament
de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara endavant RLGS) i,
supletòriament,  en  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de les
Administracions  Públiques,  i  qualsevol  altra  disposició  normativa  que  per  la  seua  naturalesa
poguera resultar d'aplicació.

Base quarta. Persones beneficiàries

1.  Podran  ser  beneficiàries  d'aquestes  ajudes  les  persones  físiques  majors  de  divuit  anys
residents al municipi d'Alcoi, amb almenys UN (1) ANY d'antiguitat de residència en el moment de
publicació de l'anunci.

2. Cada persona únicament podrà sol·licitar ajuda per a un vehicle o kit d'electrificació i un només
dels conceptes (Bicicleta elèctrica, kit d'electrificació o VMP).
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3. Els vehicles subvencionats no podran ser objecte de transmissió a tercers en un termini de 2
anys, i hauran d'estar durant aquest termini a plena disposició de la persona beneficiària.

4. S'inclouran les peticions en la base de dades amb la llista de les persones beneficiàries per la
present  subvenció,  i  els sol·licitants hauran d’acceptar la seua inclusió en aquesta llista en el
moment de presentar la sol·licitud corresponent que es troba en l'Annex I.

Base cinquena. Requisits dels vehicles

Serà  subvencionable  l'adquisició,  des  del  4  de  novembre de  2020  fins  a  la  fi  del  termini  de
presentació de sol·licituds, de:

a) Bicicletes elèctriques, vehicles de caràcter urbà que sent accionats per l'esforç muscular de
les persones, poden disposar d'un motor exclusivament elèctric auxiliar com a ajuda al conductor.
Seran subvencionables les bicicletes de caràcter  urbà (que es distingeixen de la  resta per la
posició  vertical  de  la  conducció,  l'amplària  mitjana  de  la  roda,  disponibilitat  de  parafang…),
excepte les infantils, i s’entén que aquestes són les que tenen un diàmetre de rodes inferior a vint-
i-quatre polzades, tret que siguen plegables. Les seues característiques principals seran:
Potència del motor elèctric inferior o igual a 250 W.
Autonomia aproximada de 50 km.
Bateria d'ió liti de 36 V i capacitat mínima de 9 Ah.
L'alimentació ha de tallar-se quan la bicicleta arribe als 25 km/h, o bé quan la persona deixa de
pedalar.
Compliment de la norma UNE-EN 15194:2018. Cicles amb Assistència Elèctrica. Bicicletes EPAC.
b) Elements  de  motorització  elèctrica  per  a  bicicletes:  hauran  de  complir  els  mateixos
condicionants que per a les bicicletes elèctriques.
c) Patinets  elèctrics  altres  vehicles  de  mobilitat  personal  (VMP),  definits  com  a  vehicles
propulsats, únicament, per un motor elèctric, dotat d'una única plaça i que disposa d'una o més
rodes. Hauran de complir els condicionants següents:
Velocitat màxima de 25 km/h
Autonomia mínima de 30 km.
Bateria d'ió liti de capacitat mínima de 7,8 Ah.

Base sisena. Sol·licituds de la subvenció

1.  Les sol·licituds s’hauran de presentar  en el  Registre General  de l’Ajuntament  d’Alcoi  o de
manera electrònica en la Seu Electrònica (www.sedeelectronica.alcoi.org), tràmit: Subvencions per
a l'adquisició de bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal. Hauran d'anar acompanyades
per la documentació següent:

a) Sol·licitud de l'ajuda
b) Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
c) Factura de l'element subvencionable en un establiment amb alta que el faculte per al seu
comerç. És IMPRESCINDIBLE que la factura continga TOTS els aspectes següents:
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- Nom, CIF, adreça, telèfon de contacte, número de factura, data i signatura del comerç venedor.
- Nom, cognoms, adreça i DNI del comprador.
- Descripció completa dels elements adquirits (tipus d'element,  marca, model,  color,  potència i
número de sèrie o de bastidor).
- Preu final.
d) Justificant de pagament. Es podran acreditar els pagaments mitjançant justificant de compra
del comerç, transferència bancària o contracte de finançament amb l'establiment.
e) Fotografia del número de bastidor/sèrie o xassís dels elements a subvencionar, visada pel
departament corresponent que acredite la realitat dels elements adquirits.
f) Declaració responsable de no haver rebut altres ajudes per a l'actuació subvencionada o de
les ajudes rebudes i indicar l'import que s'ha concedit.
g) Declaració de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries davant
l’Ajuntament d’Alcoi.
h) Autorització per a la consulta de les dades d'empadronament, dades de la Seguretat Social,
dades  tributàries  de  l’AEAT,  de  la  Generalitat  Valenciana  i  de  l'administració  tributària  de
l’Ajuntament d’Alcoi.

2.  Amb la  presentació  de la  sol·licitud  s'autoritza l’Ajuntament  d’Alcoi  a la  comprovació  de la
veracitat de les dades establides en l'apartat anterior.

3. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat, tant en la sol·licitud com en
la documentació aportada, comportarà la denegació de l'ajuda sol·licitada, sense perjudici de les
responsabilitats administratives i penals que se’n pogueren derivar.

4.  Amb  independència  de  la  documentació  exigida,  l'Administració  es  reserva  la  facultat  de
sol·licitar  tota  aquella  informació  i  documentació  complementària  que  considere  necessària.
Transcorregut el termini màxim de deu (10) dies naturals des de la sol·licitud de la documentació,
s'entendrà desistida la petició.

Base setena. Dotació pressupostària i import de l'ajuda

1. Les ajudes convocades es finançaran amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament d’Alcoi de
l'any 2021, dins de la línia pressupostària 05035 23101 47910 (Partida Subvencions “Reactiva
Alcoi”) amb el número d'operació de retenció de crèdit 920210005062.

2. La quantitat global màxima destinada a aquesta convocatòria és de 20.000 euros.

3. L'import de les subvencions a atorgar s'elevarà segons el cas a les quanties següents:

a) Adquisició  de bicicletes elèctriques:  40% de l'import  d'adquisició fins a  un màxim de 250
euros. L'import màxim d'adquisició serà de 1.800 euros, IVA inclòs.
b) Kits d'electrificació: 20% de l'import d'adquisició fins a un màxim de 100 euros. L'import màxim
d'adquisició serà de 600 euros, IVA inclòs.
c) VMP elèctrics: 30% de l'import d'adquisició fins a un màxim de 150 euros. L'import màxim
d'adquisició serà de 600 euros, IVA inclòs.
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Base vuitena. Justificació i abonament de les ajudes

1. Per a la justificació de la compra s'haurà de presentar un extracte, un xec o un càrrec en
targeta que corresponga a la compra i pertanga a la persona beneficiària. 

2. Una  vegada  presentada  tota  la  documentació  necessària,  el  departament  designat
comprovarà que la informació és correcta i que hi ha disponibilitat pressupostària.
 
3. Si la sol·licitud compleix tots els requisits, es procedirà a emetre un informe favorable i es
concedirà la subvenció, de la qual cosa serà informada la persona interessada. En cas contrari,
s'informarà i comunicarà a la persona interessada que la seua sol·licitud ha estat denegada.

Base novena. Terminis de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de les
bases en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant fins al 29 d'octubre de 2021.

Base desena. Compatibilitat amb altres ajudes

1. Aquestes ajudes seran compatibles amb qualsevol altra que amb el mateix objecte poguera
rebre la persona sol·licitant, sense perjudici del que s'estableix en l'apartat següent.

2. L'import  conjunt  de  les  ajudes,  subvencions  o  recursos  públics  que  amb  aquest  objecte
poguera rebre la  persona sol·licitant  no podrà  superar  el  preu d'adquisició  del  bé objecte  de
l'ajuda. En cas que així fóra, es procedirà a reintegrar la quantitat que excedisca d'aquest. 

3. Les persones beneficiàries hauran de comunicar a aquesta Administració, en els termes que es
recullen en la convocatòria, la percepció d'altres subvencions o ajudes que hagen pogut percebre
amb el mateix objecte, quan siguen coneixedores de la seua concessió.

Base onzena. Òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment 

L'òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment és la Junta de Govern Local.

Base dotzena. Termini de resolució i notificació

Obert el termini de presentació de sol·licituds, es podran emetre un informe d’aquestes i procedir a
la seua resolució abans de la conclusió del termini de presentació (Base novena). Com a límit
temporal últim les sol·licituds seran resoltes en un termini de 20 dies a comptar des de l'últim per a
la presentació d'aquestes.
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Contra aquestes resolucions, que posen fi a la via administrativa, segons el que disposa l'article
114.1 apartat  c  de la  Llei  39/2015,  d'1 d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de les
Administracions Públiques, podran interposar-se els recursos assenyalats a continuació, d'acord
amb els articles 112 a 126 de la llei citada anteriorment:

Recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes a partir de
l'endemà  al  de  la  notificació  d'aquesta  resolució.  No  es  podrà  interposar  recurs  contenciós
administratiu fins que siga resolt expressament o s'haja produït  la desestimació presumpta del
recurs de reposició interposat.

Recurs extraordinari de revisió davant l'òrgan administratiu que va dictar la resolució, d'acord amb
les circumstàncies i els terminis previstos en l'article 113 i 125 de la citada Llei 39/2015.

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu Provincial d'Alacant, en
el termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la notificació d'aquesta resolució; tot això
d'acord amb el que es determina en els articles 8.1 a), 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
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