
 

  

ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA 
CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA COMPRA 
DE BICICLETES ELÈCTRIQUES I KITS DE CONVERSIÓ DE BICICLETES URBANES EN 

ELÈCTRIQUES 

Base 1a.- Objecte. 

L’objecte d’aquesta ordenança és establir les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a l’adquisició de bicicletes elèctriques i kits per a la conversió de 
bicicletes urbanes en elèctriques en règim de propietat. D’aquesta manera, l’Ajuntament de 
Potries contribueix a impulsar la mobilitat sostenible, en particular la mobilitat ciclista, millorar 
la qualitat de l’aire, reduir la contaminació acústica i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, així 
com el consum d’energia fòssil.  

Base 2a.- Convocatòria i criteri de concessió. 

Les ajudes regulades en les presents bases es concediran en concepte de subvenció de capital i 
en règim de concurrència competitiva, i es subjectaran a allò que en estes bases reguladores 
es dispose. A més, es regiran per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
pel Reglament que el desenvolupa aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, així com 
pel Decret de 17 de juny de 1995 pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals, el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

La gestió de les línies de subvencions contemplades en esta ordenança es subjectarà als 
principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en el 
compliment dels objectius i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.  

Base 3a.- Recursos financers i quantia de les ajudes. 

Els recursos aplicables a les subvencions previstes en esta ordenança seran els que anualment 
figuren en la corresponent partida del pressupost municipal. D’acord amb la regulació 
establida en l’article 58 del Reglament de la Llei General de Subvencions, en el cas de 
disponibilitat pressupostària addicional es podrà ampliar el crèdit destinat al finançament de 
les ajudes regulades en aquestes bases amb posterioritat a la publicació de la convocatòria. 

L’import de les ajudes serà el següent: 

a) Per a l’adquisició de bicicletes elèctriques: 100€. El preu màxim de la bicicleta no podrà 
ser superior a 1.500€ (IVA inclòs), no sent subvencionables aquelles compres per un 
preu superior a l’indicat. 

b) Per a l’adquisició de kits d’electrificació de bicicleta: 50€. El preu màxim del kit no 
podrà ser superior a 600€ (instal·lació i IVA inclosos). 

L’Alcaldia, tenint en compte l’evolució dels indicadors de preus, així com la conjuntura 
econòmica del moment o de la situació general i previsible de l’economia, podrà acordar la 
revisió de les quanties de les ajudes junt amb la convocatòria de subvencions derivada de la 
present ordenança. Este acord serà publicat al Butlletí Oficial de la Província de València.  
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Base 4a.- Condicions i requisits de les persones beneficiàries. 

Podran sol·licitar esta subvenció les persones físiques que complisquen els següents requisits:  

a) Ser major de 16 anys.  
b) Estar empadronades al municipi de Potries a la data d’inici del termini de presentació 

de sol·licituds. 
c) No haver sigut beneficiària d’esta subvenció en convocatòries anteriors. 
d) No pertànyer a una unitat familiar, entenent aquesta com el conjunt d’individus units 

per vincle de parentesc o no que conviuen al mateix domicili, que incloga una persona 
que ja haja sol·licitat esta subvenció en la convocatòria present. 

e) Adquirir la bicicleta elèctrica o el kit d’electrificació dins del període establert en la 
convocatòria.  

Als efectes d’esta ordenança s’entendrà per bicicleta elèctrica o bicicleta amb pedals 
de pedaleig assistit aquella que complisca amb les característiques tècniques recollides 
al Reglament (UE) nº 168/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 
2013, relatiu a l’homologació dels vehicles de dos o tres rodes i dels quadricicles, i a la 
vigilància del mercat de dits vehicles. Queden excloses les bicicletes de caràcter 
deportiu o infantil. A més, ha de complir amb les següents condicions: 

 Potència del motor elèctric inferior o igual a 250 W.  

 Autonomia aproximada 50 km.  

 Bateria d’ió liti, de 36 V i capacitat mínima de 9 Ah.  

 L’alimentació ha de tallar-se quan la bicicleta aconseguisca 25 km/hora, o bé quan 
la persona deixa de pedalar.  

 Sense accelerador o gallet 

 Quadre rígid (sense doble suspensió) 

 Bicicletes plegables incloses 

 Llum davantera i del darrere incloses 

 Parafangs davanter i del darrere complet, ambdós de sèrie 

 Amb pota de cabra o cavallet  

 Compliment de la norma UNE-EN 15194:2018. Cicles amb Assistència Elèctrica. 
Bicicletes EPAC 

Els kits d’electrificació hauran de tindre les característiques mínimes següents:  

 36 volts i 9 ampers 

f) No estar incursa en alguna de les causes de prohibició per a rebre subvencions 
establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions.  

Base 5a.- Obligacions de les persones beneficiàries. 

Les persones beneficiàries deuran complir amb les obligacions previstes en l’article 14 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. En especial deuran acreditar, amb 
anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de la subvenció, que es troben al corrent en el 
compliment de les seues obligacions tributàries i front a la Seguretat Social, així com amb 
l’Ajuntament de Potries. 



 

3 
 

Les persones beneficiàries d’esta convocatòria deuran complir, particularment, les següents 
obligacions: 

a) Comunicar a l’Ajuntament de Potries el número de bastidor, número de sèrie de la 
bateria i del motor. 

b) La bicicleta no podrà ser objecte de transmissió a tercers en un termini de 2 anys des 
de la data de compra o modificació, devent estar durant eixe període a plena 
disposició de la persona beneficiària.  

c) Inscriure la bicicleta en el BiciRegistro (www.biciregistro.es) 
d) Facilitar quanta informació li siga requerida pels òrgans de control de l’Ajuntament de 

Potries, així com per qualsevol altre que resulte competent en aplicació de la legislació 
vigent. 

Base 6a.- Iniciació del procediment per a la concessió de la subvenció. 

El procediment per a la concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici, per mitjà de 
convocatòria aprovada per Decret, amb el contingut de l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

La convocatòria, una vegada aprovada, es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en 
la pàgina web municipal (www.potries.org), i en la Base de Dades nacional de Subvencions, 
que operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 

Durant un mateix exercici podran aprovar-se diverses convocatòries successives, sempre que 
existisca crèdit pressupostari adequat i suficient a este efecte, indicant la convocatòria l’import 
màxim a atorgar.  

Base 7a.- Sol·licituds y documentació. 

Una vegada disponible la partida econòmica al pressupost municipal, es tramitarà la 
convocatòria d’ajudes en la que es determinarà el període en el qual es podran presentar les 
sol·licituds, romanent oberta fins la finalització del termini o en tant no s’hagen cobert les 
quantitats contemplades en l’oportuna partida pressupostària.  

Les sol·licituds, que s’hauran de presentar a través del Registre General de l’Ajuntament de 
Potries o en qualsevol altra de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, hauran de 
formalitzar-se omplint la instància que s’adjuntarà com a annex en cada convocatòria, la qual 
s’acompanyarà de la següent documentació: 

a) Còpia del NIF 
b) Pressupost o factura elaborat per un establiment comercial amb la marca, model i 

requisits tècnics exigits en la convocatòria. 
c) Declaració responsable, inclosa en l’imprés de sol·licitud, en què es faça constar: 

 No estar incurs en alguna de les causes de prohibició per rebre subvencions 
establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, particularment, trobar-se al corrent amb el compliment de les 
obligacions tributàries o front a la Seguretat Social, en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions amb l’Administració i 
comprometre’s a comunicar en qualsevol moment la existència de deutes per 
reintegrament de subvencions. 

http://www.biciregistro.es/
http://www.potries.org/
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 Complir amb totes i cadascuna de les obligacions establertes en l’article 14 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 Que són certes les dades consignades en la sol·licitud, que la documentació 
aportada coincideix fidelment amb l’original i que disposa d’ella i es 
compromet a facilitar-la a l’Administració Municipal (en un termini màxim de 4 
anys) si li es requerida en l’exercici de les facultats d’inspecció i control.   

 Que la bicicleta subvencionada no serà objecte de transmissió a tercers en un 
termini de 2 anys des de la data de compra, devent estar durant este període a 
plena disposició de la persona beneficiària. 

 Que autoritza a que es realitzen consultes en fitxers públics per acreditar el 
compliment dels requisits i obligacions que se’n deriven de la convocatòria. 

d) Així mateix, s’haurà d’aportar qualsevol altra documentació que s’exigisca en la 
corresponent convocatòria. 

Base 8a.- Subsanació. 

Si alguna de les sol·licituds no reunira els requisits establerts o no s’acompanyara de la 
documentació exigida en la convocatòria, es requerirà a la persona sol·licitant per a que 
esmene la falta o acompanye els documents perceptius en el termini màxim i improrrogable 
de 10 dies hàbils amb la advertència de què si no ho fera se li consideraria per desistida en la 
seua sol·licitud.  

Si la sol·licitud fora defectuosa i s’haguera d’esmenar, es considerarà com a data de 
presentació la data en la que haja estat presentada l’esmena, a efectes de fixar l’ordre de 
prelació de les sol·licituds de subvenció.  

Base 9a.- Resolució. 

Per part de l’òrgan instructor es realitzarà d’ofici quantes actuacions s’estimen necessàries per 
a la determinació, coneixement i comprovació del compliment dels requisits administratius, 
després del qual deurà elaborar la corresponent proposta de resolució, sent l’Alcaldia la que 
resolga atenent als criteris objectius que s’indiquen en la convocatòria. La resolució, que haurà 
de ser motivada, farà constar de manera expressa les persones beneficiaries de les 
subvencions concedides, amb indicació de l’import de l’ajuda que es concedeix, així com la 
desestimació de la resta de sol·licituds.  

La concessió de les subvencions quedarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de resolució de la concessió. Les sol·licituds d’ajuda presentades en 
termini i que no puguen ser ateses per insuficiència de crèdit s’incorporaran a una llista per 
ordre de prelació en funció de la data de presentació. En cas d’ampliació de crèdit inicialment 
previst, es concediran les ajudes de manera prioritària als inclosos en esta llista de prelació de 
sol·licituds. 

La publicitat de les subvencions concedides es realitzarà en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, publicant-se també en la pàgina web municipal.  

Base 10a.- Justificació. 
 
En el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la concessió de la subvenció, les 
persones beneficiàries hauran de presentar en el registre municipal d’entrada: 
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a) Factura de compra de l’objecte de la subvenció. Les factures han de complir els 
requisits del Reial Decreto 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació. Les despeses acreditades 
han d’estar pagades en el moment de la justificació, acreditant-ho mitjançant rebut 
subscrit pel proveïdor o còpia de la transferència realitzada. En la factura han de 
constar els requisits tècnics exigits en la convocatòria a més del número de bastidor, 
número de sèrie de la bateria i del motor. 

b) S’adjuntarà declaració responsable en la que es certifique que les factures no han sigut 
presentades o no es presentaran per a justificar altres subvencions o, en el seu cas, en 
quin percentatge s’imputa a cada subvenció i es declare si l’IVA és o no deduïble. 

c) Número, titular i domiciliació del compte en què es pretenga l’ingrés de l’ajuda. (Full 
de manteniment de tercers). 

d) Inscripció de la bicicleta en el BiciRegistro (www.biciregistro.es). 
e) Qualsevol altre justificant que s’indique en la convocatòria o es requerisca 

expressament en qualsevol moment del procediment.    
 

Base 11a.- Pagament 
 
El pagament de la subvenció es farà efectiu en els tres mesos següents a la justificació de la 
concessió de la subvenció. 
 
Base 12a.- Responsabilitat per incompliment, infraccions i sancions. 
 
L’incompliment de les obligacions senyalades en esta Ordenança, així com la falsedat o 
ocultació de dades i requisits exigits en la mateixa, donarà lloc al reemborsament, inclosos els 
interessos de demora corresponents, des del moment de la recepció de l’import de la 
subvenció.  
 
Atenent a la gravetat i transcendència de l’incompliment s’aplicarà el règim d’infraccions i 
sancions regulat al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
incloent la inhabilitació per a la concessió de subvencions en posteriors convocatòries.  

 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Una vegada s'efectue la publicació del text íntegre de la present ordenança fiscal en el Butlletí 
Oficial de la Província, entrarà en vigor i continuarà la seva vigència fins que s'acorde la seva 
derogació o modificació. 
 
 
Aprovada en Potries, 23 de desembre de 2021. — L’alcaldessa-Presidenta, Mª Assumpció 
Domínguez Medina. 
 
Publicada en el BOP 39 de data 25 de febrer de 2022. 
 

http://www.biciregistro.es/

