CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS I ACTUACIONS ENERGÈTICAMENT MÉS EFICIENTS EN LA MOBILITAT
URBANA, EN EL MARC DE COL·LABORACIÓ AMB L’IDAE (2010)
DOTACIÓ ECONÒMICA: 550.000,00 € (any 2010: 37.000,00 € i any 2011: 513.000,00 €)
BENEFICARIS

DOCUMENTACIÓ
* Sol·licitud segons els Annexos 1 i 2
d’aquesta convocatòria.
* document bancari acreditatiu de la titularitat
del compte o model TG-002.

Consells
insulars

Ajuntaments

Empreses
publiques i
privades
Les
associacions i
les agrupacions
de persones
jurídiques,
públiques o
privades

Ajuntaments i consells insulars:
a) acord de l’òrgan competent pel qual
s’aprova la sol·licitud d’ajuda
b) Certificat del Secretari/àrie de la corporació
de que el projecte compleix tots els requisits
legals
c) declaració responsable d’estar al corrent de
les obligacions tributàries i davant la S. Social.
Resta de beneficiaris:
* Fotocòpia DNI, NIF, NIE
* Projectes+ 30.000 € (obres) i/o + 12.000 €
(subministrament bens equip o assistència
tècnica). Tres pressuposts.
Associacions o Agrupacions:
a) Còpia estatuts o acta constitució i
relació empreses o entitats associades
b) Compromisos cada membre i import
sub-venció a aplicar a cada un dels
membres.
Empreses privades:
Declaració d’altres ajudes subjectes a
mínimis.

ACTUACIONS
SUBVENCIONABLES

Programa 1: Plans de
mobilitat urbana sostenible
(PMUS).

Programa 2: Plans de
transport

Programa 3:
Promoció del transport
urbà en bicicleta

Progrma 4: Projectes
pilot per a punts públics de
recàrrega
de
vehicles
elèctrics

ALTRA DOCUMENTACIÓ
Programes 1 i 2:
- Breu memòria tècnica descriptiva de
l’estudi que es pretén dur a terme. Ha
d’incloure: l’abast, les característiques, les
especificacions, la planificació, els mitjans
i els procediments.
- Justificació del nombre d’habitants o
persones als quals afecta.
-Oferta econòmica de l’empresa o entitat
seleccionada per realitzar l’estudi o
actuació.
- Estudi del foment de l’ús de la bicicleta i
els sistemes de préstec públic de bicicletes.
- Justificació del nombre d’habitants o
persones als quals afecta.
-Oferta econòmica de l’empresa o entitat
seleccionada per l’estudi.
Memòria tècnica descriptiva de l’actuació
que es pretén dur a terme, que ha
d’incloure necessàriament: La ubicació del
punts de recarrega, les característiques, la
planificació, el pressupost i el sistema de
venda o cessió de l’energia elèctrica.
- Justificació del nombre d’habitants o
persones als quals afecta

SUBVENCIÖ
Programa 1: El 60% cost elegible realització i redacció final
estudis PMUS.
Costs elegibles màxims programa.1:
- Entre 10.001 i 30.000 habitants: 65.000 €
- Entre 30.001 i 50.000 habitants: 100.000 €
- Entre 50.001 i 100.000 habitants: 150.000 €.
- Més de 100.000 habitants: 200.000 €
Programa 2: El 60% cost elegible realització i redacció final plans
de transport.
Cost elegibles màxims programa 2
-Entre 50 y 100 usuaris: 15.000 €
- Entre 101 y 200 usuaris: 20.000 €
- Entre 201 y 1000 usuaris: 50.000 €
- Entre 1.001 y 5.000 usuaris: 75.000 €
- Entre 5.001 y 10.000 usuaris: 90.000 €
- Més de 10.000 usuaris: 100.000 €
Subvenció programa 3: la subvenció màxima per projecte es de
400.000€, i en tot cas, no pot superar el 70% del cost total de la
inversió.
SUBVENCIÖ = 70.000 ( ( N + BE ) / 100 )0,6 +45.000 ((A-0,7
(N+BE))/10)0,8 + 500 BE
N = nombre de bicicletes convencionals
BE = nombre de bicicletes elèctriques
A = nombre de bases
Programa 4: subvenció màxima per projecte 50.000 €
Punt càrrega coberts amb infraestructura: 1.000 €
Punt càrrega via pública amb infraestructura: 2.000 €

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: fins el 24 de setembre de 2010 o fins que s’exhaureixi la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria..
PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS: és el de l’ordre de presentació completa i conforme de la sol·licitud i de la documentació annexa.
TERMINI EXECUCIÓ ACTIVITAT SUBVENCIONADA: de l’1 de gener de 2010 i realitzades dins els terminis fitxats a la resolució d’atorgament, que no podrà ser posterior a l’1 d’octubre del

2011.

