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Objecte: regular les subvencions atorgades per activitats de patrocini publicitari del municipi de 

Deltebre, les quals fomentin i facin difusió del municipi de Deltebre en l’àmbit de Catalunya, de 

l’Estat i en l’europeu, per mig de la incorporació de publicitat estàtica a la carrosseria de vehicles 

de qualsevol activitat, en el caire lúdic o turístic, així com per la participació en fires i/o mostres 

i la inclusió dels logotips i links de l’Ajuntament de Deltebre en el material d’informació turística, 

webs i als aparadors dels establiments comercials i/o de serveis, així com, si escau, a les xarxes 

socials. 

Finalitat: fomentar la projecció del municipi cap a l’exterior per mig del patrocini publicitari. 

 

 

L’activitat subvencionable consisteix en la realització d’un patrocini publicitari del municipi de 

Deltebre, de forma voluntària, per mig de la instal·lació d’imatges visibles a les carrosseries dels 

vehicles, així com en el material d’informació turística, webs de qualsevol activitat en el caire 

lúdic,  turístic o alimentari i als aparadors dels establiments comercials i/o de serveis, així com, 

si escau, a les xarxes socials, del municipi de Deltebre. Les imatges, logos o altres que han de 

servir per tal de fer el patrocini publicitari del municipi de Deltebre, hauran de ser autoritzades 

expressament per part de l’Ajuntament de Deltebre per tal de ser aptes als efectes d’atorgar la 

subvenció. 

Serà subvencionable una part proporcional del cost de l’activitat subvencionable. Per al 

repartiment de la dotació assignada a aquesta subvenció, es tindrà en compte la puntuació 

obtinguda per cada sol·licitant i es realitzarà el prorrateig directament proporcional sobre 

l’import total de la partida pressupostària habilitada a l’efecte de dotar la subvenció regulada 

en les presents bases, tenint en compte que les subvencions s’atorgaran fins a l’esgotament de 

la dotació reservada a la partida pressupostària assignada. 

Per a les sol·licituds per la difusió del municipi de Deltebre mitjançant les següents línies: 

Línia 1→ Retolació de vehicles: 

• Supòsit 1: Es subvencionarà fins el 100% del cost de l’activitat subvencionable, amb un 

màxim de 600,00.-€. La retolació del logotip proporcionat per l’Ajuntament ha de ser 

dimensionada a la pròpia retolació del beneficiari, ocupant un mínim del 10% de la 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PATROCINI PUBLICITARI 

DEL MUNICIPI DE DELTEBRE PER A L’EXERCICI 2023 

1.- Objecte i finalitat 

2.- Activitats i import subvencionable  
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superfície a retolar. 

• Supòsit 2: Si el vehicle ja està retolat, es subvencionarà la retolació, dimensionada a la 

ja existent, del logotip proporcionat per part de l’Ajuntament de Deltebre, ocupant un 

mínim del 10% de la superfície a reolar, i l’incentiu que s’atorgarà serà del doble del cost 

d’aquesta retolació, amb un màxim de 600,00.-€ 

Línia 2 → Web de l’activitat econòmica sol·licitant: 

Per a les sol·licituds per la difusió del municipi de Deltebre mitjançant el web de l’activitat 

econòmica sol·licitant, es subvencionarà fins el 100% del cost de l’activitat subvencionable, amb 

un màxim de 100,00.-€. 

Línia 3 → Resta d’activitats subvencionables: 

Per a la sol·licitud per la difusió del municipi de Deltebre mitjançant la resta d’activitats 

subvencionables, es subvencionarà fins el 100% del cost de l’activitat subvencionable, amb un 

màxim de 200,00.-€. 

Línia 4 → Adhesió a la plataforma MarketPlace 

Per a la sol·licitud per la difusió del municipi de Deltebre mitjançant l’adhesió a la plataforma 

de comerç online MarketPlace (deltamarket.cat), es subvencionarà el 50% de la quota 

d’inscripció, amb un màxim de 50,00.-€. 

Línia 5 → Publicitat a les Pantalles LED del municipi de Deltebre: 

• Supòsit 1: Incentiu de 131,25.-€ (el 75%) de la tarifa d’inserció d’espais durant 4 

setmanes. El servei inclou: 

o Imatge fixa 10” 
o Programació 
o Tarifa 4 setmanes 

• Supòsit 2: Incentiu de 75,75.-€ (el 75%) de la tarifa d’inserció d’espais durant 4 caps de 

setmana. El servei inclou: 

o Imatge fixa 10” 
o Programació 
o Tarifa 4 caps de setmana 

 

 

Podran ser destinataris de les subvencions regulades en les presents bases aquelles persones 

3.- Requisits dels beneficiaris 
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físiques o jurídiques que, empadronades o amb seu social al municipi de Deltebre, reuneixin els 

següents requisits: 

• Siguin titulars dels vehicles, o en tot cas que siguin socis de les cooperatives que tenen 

la titularitat dels vehicles.  

• Siguin titulars dels vehicles, o formin part de cooperatives i associacions titulars dels 

vehicles, destinats a qualsevol activitat en el caire lúdic o turístic que fomentin o 

promoguin una repercussió publicitària, dintre o fora del nostre àmbit, en funció de la 

puntuació del projecte. 

• En cas de no ser els titulars dels vehicles, que disposin de l’autorització, per part 

representant o la persona amb poders per contractar de la cooperativa titular dels 

vehicles, als efectes de poder inserir la publicitat al vehicle. 

• Que els vehicles reuneixin totes les condicions legals necessàries per a dur a terme el 

transport terrestre de mercaderies i que estiguin actualment en actiu/en ús. 

• Siguin titulars de les activitats empresarials, de caire lúdic, turístic o alimentari, que 

fomentin o promoguin una repercussió publicitària, dintre o fora del nostre àmbit, en 

funció de la puntuació del projecte. 

• Siguin titulars de les activitats empresarials, establiments comercials i/o de serveis, que 

s’adhereixin, durant el termini mínim d’un any, a la plataforma de comerç online 

MarketPlace (deltamarket.cat).  

• Tenir seu social o estar, la persona sòcia o titular, empadronada a Deltebre. 

• Prendre el compromís d’inserir en un lloc visible del vehicle/s, el patrocini publicitari per 

mig del material gràfic (emblema) de l’Ajuntament de Deltebre durant el termini mínim 

d’un any. El disseny serà proporcionat per l’Ajuntament de Deltebre, i la seva impressió 

i la instal·lació es durà a terme per part del beneficiari de la subvenció. 

• Acreditar, mitjançant certificats corresponents, estar al corrent de les obligacions 

tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb 

la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Deltebre, en el moment de la sol·licitud. 

• No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes 

condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe 

o de gènere d’acord amb l’art. 11 de la Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes. 

• No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant que el beneficiari sigui deutor 

per resolució de procedència de reintegrament. 

 

 

Són obligacions de les persones beneficiàries de les subvencions, a més de les especificades en 

les presents bases: 

4.- Obligacions de les persones beneficiàries i justificació del compliment de la finalitat 
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• Comunicar a l’Ajuntament de Deltebre qualsevol modificació de les condicions 

establertes a la normativa, en especial aquelles que van donar lloc al seu atorgament. 

• Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que s’estableixin per 

part de l’Ajuntament de Deltebre, així com, per part dels òrgans de control 

competents, tant nacionals com comunitaris, si s’escau, i aportar tota la informació 

que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la 

subvenció concedida. 

• Conservar els documents justificatius d’aplicació de la subvenció mentre puguin ser 

objecte de les actuacions de comprovació i control. 

Vetllar per la conservació en bon estat del sistema/suport de publicitat estàtica. 

• Comunicar de forma immediata, a l’Ajuntament de Deltebre, quan el sistema/suport 

de publicitat estàtica inserit es trobi en mal estat de conservació. 

• En cas que el sistema/suport de publicitat estàtica s’hagi deteriorat, dur a terme les 

actuacions necessàries per tal que, en el termini mínim, es procedeixi a la seva 

reposició per part de l’Ajuntament de Deltebre. 

L'Ajuntament pot comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, que 

s’està duent a terme l’activitat subvencionable, la persona beneficiària de la subvenció haurà de 

donar lliure accés per la comprovació. 

La persona beneficiària de la subvenció haurà d'aportar la justificació de l'activitat 

subvencionada, prèvia a l’atorgació, mitjançant l’aportació de les factures corresponents, 

juntament amb la sol·licitud de la subvenció. 

La justificació de l'activitat subvencionada es realitzarà per mig de la inspecció per part dels 

tècnics municipals, per mig de l’aportació de documentació acreditativa tant de les rutes 

efectuades pels vehicles en els quals s’ha inserit la publicitat com del material de promoció 

turística editat, i per qualsevol altre mitjà que, a criteri dels tècnics de l’Ajuntament de Deltebre, 

resulti idoni o necessari per tal de  justificar que s’ha donat compliment a l’objectiu i finalitats 

del patrocini publicitari. Així mateix, caldrà aportar les factures corresponents a les despeses 

que es subvencionen. 

El personal de l’Àrea de #DeltebreProjecció revisarà i vetllarà per la correcta justificació de les 

subvencions atorgades. 

La no realització de l'activitat subvencionada o l'incompliment de les condicions que van ser 

considerades per a l'atorgament de la subvenció, així com la manca de justificació o la justificació 

incompleta o incorrecta de l'activitat subvencionada, pot comportar el reintegrament total o 

parcial de la subvenció per part del beneficiari/a, d'acord amb el que s'estableix a l’article 17 de 

les bases. 
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Les subvencions atorgades d’acord amb aquestes bases poden ser objecte de Control Financer, 

d’acord amb el Títol III de la Llei general de Subvencions.  

 

 

Aquesta subvenció no és compatible amb les altres subvencions, ajuts, incentius, ingressos o 

recursos per la mateixa finalitat procedents de l’Ajuntament de Deltebre. 

Les subvencions objecte de les bases corresponents a aquesta convocatòria s’atorgaran fins 

esgotar la corresponent partida pressupostària. 

 

La concessió s’efectuarà mitjançant un règim d’adjudicació directa, i s’aniran resolent per ordre 

d’entrada de les sol·licituds i fins esgotar la partida pressupostària destinada a tal efecte.  

 

 

La subvenció es concedirà a instància de la part, i el període per presentar les sol·licituds 

s’iniciarà a l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria i fins el 31 d’octubre de 2023. 

La sol·licitud es presentarà per mig del model normalitzat que es pot trobar al web de 

l’Ajuntament de Deltebre www.deltebre.cat 

Les sol·licituds es presentaran, preferentment, a l’Espai de Reactivació Socioeconòmica (amb 

cita prèvia) de l’Ajuntament de Deltebre, no obstant això, podran presentar-se per qualsevol 

dels mitjans que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i aniran acompanyades de la següent 

documentació: 

• Instància de sol·licitud de subvenció. 

• Declaració responsable que indiqui el compromís de dur a terme el patrocini 

publicitari com a mínim durant el període d’un any. 

• Declaració responsable que indiqui el compromís d’adhesió a la plataforma de 

MarketPlace de l’Ajuntament de Deltebre com a mínim durant el període d’un any. 

• Documentació del vehicle per mig del qual es realitzarà l’activitat de patrocini 

publicitari, en cas de vehicle articulat es requerirà la documentació dels dos vehicles 

(fixa tècnica, permís de circulació i targeta de transport).  

• Autorització expressa, per part del titular del vehicle o representant legal de la 

cooperativa, per al cas que l’Ajuntament sigui requerit per una altra administració 

amb la finalitat d’aportar les dades del vehicle ho pugui fer. 

• Documentació que acrediti la titularitat de l’activitat que desenvolupa l’objecte de 

subvenció. 

7.- Forma i termini de presentació de sol·licitud 

 

5.- Règim de compatibilitats 

 

6.-Règim de concessió 

http://www.deltebre.cat/
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• Factura que acrediti l’execució de l’activitat per a la línia 5. 

• Documentació que acrediti que es compleixen els criteris de concessió (base 10 de les 

presents bases). 

• Certificat que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions 

tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb la Generalitat de 

Catalunya i la Seguretat Social així com amb l’Ajuntament de Deltebre.   

• Còpia de la documentació següent (únicament si aquesta no està en poder de 

l’Ajuntament de Deltebre): 

o Persones físiques: DNI de la persona sol·licitant 

o Persones jurídiques: CIF de la persona sol·licitant i DNI/NIE del representant legal 

En cas de resultar beneficiari o beneficiària, es requerirà la presentació de la documentació 

acreditativa ja referenciada en la declaració responsable, sempre i quan no consti en els registres 

de l'Ajuntament o hagi pogut ser consultada per aquest. 

El criteri per determinar l’ordre d’accés a  la subvenció, quan sigui necessari, serà l’ordre de 

presentació de les sol·licituds, amb tota la documentació complerta i correcta, i fins a 

l’esgotament de la partida pressupostària assignada. 

Exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds de subvencions, des de l’Àrea de 

#DeltebreProjecció de l’Ajuntament de Deltebre, un cop examinada la documentació aportada, 

s’emetrà la relació de persones que tenen dret a la subvenció i l’import individual d’aquesta. 

Vista la relació de persones amb dret a la subvenció, s’elevarà proposta a la Junta de Govern 

Local, aquest òrgan acordarà en virtut de la proposta i dins el termini de 2 mesos des de la data 

de presentació de les sol·licituds, entenent-se desestimada sinó es resol en aquest termini. 

L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ requeriment i amb 

advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. 

 

 

Per a l’adjudicació es tindrà en compte els següents criteris objectius: 

 

Criteris Puntuació 

Imatge del vehicle (volum i superfície a 

aplicar publicitat) 

10 punts si és semi-remolc 

5 punt si és un vehicle rígid 

Antiguitat del vehicle a retolar 
10 punts vehicles fins a  5 anys 

5 punt vehicles de 5 a 10 anys 

8.- Criteris Objectius per a l’Adjudicació 
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Destins/rutes habituals del vehicle 

(àmbit de Catalunya) 
5 punt per cada província 

Destins/rutes habituals del vehicle 

(àmbit de estatal) 
10 punts per cada CA 

Destins/rutes habituals del vehicle 

(àmbit europeu) 

Fins 3 punts segons el nº de viatges a realitzar 

Fins a 3 punts segons els països visitats 

Impacte ambiental del vehicle 

Zero emissions – 

Vehicles elèctrics 
20 punts 

ECO – Vehicles 

híbrids endollables o 

no endollables 

15 punts 

C – Turismes i 

furgonetes lleugeres 

(gasolina a partir de 

gener 2006 i dièsel a 

partir de 2014) 

10 punts 

B- Turismes i 

furgonetes lleugeres 

(gasolina a partir de 

gener del 2000 i 

dièsel a partir de 

2006 

5 punts 

La creació de noves experiències 

turístiques a Deltebre. (S’entén per 

“nova experiència turística” una 

activitat o servei que fins ara no s’ha 

realitzat al municipi de Deltebre) 

Fins a 48 punts 

La creació de paquets turístics en els 

que les empreses que ofereixen el 

servei siguin de Deltebre 

Fins a 36 punts 

Edició de material de promoció turística 

de l’empresa (flyers, fulletons, plànols, 

etc) 

Fins a 15 punts 

La creació o actualització de webs o 

microsites de les empreses 
Fins a 15 punts 

La participació a fires o promocions 

turístiques en les quals no participi 

directament l’Ajuntament 

Internacional 32 punts 

Estatal 16 punts 

Autonòmica 8 punts 
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Provincial 4 punts 

La participació en accions de promoció 

turística organitzades per l’Ajuntament 
Fins a 36 punts 

La formació en matèria de turisme 

(cursos específics de turisme, 

restauració, idiomes) del personal que 

treballo a l’empresa i que es realitzin 

durant l’exercici anual vigent 

2 punts/curs, fins un màxim de 10 punts 

Estar associats a FECOTUR 15 punts 

Estar associats a l’Associació 

d’Empresaris Turístics del Delta de 

l’Ebre 

12 punts 

Estar adherits a la Carta Europea del 

Turisme Sostenible 
8 punts 

Activitat o producte marca Reserva de la 

Biosfera 
8 punts 

Disposar del títol de Punt d’Informació 

Turística del Parc Natural (s’ha realitzat 

el curs de formació per conèixer millor 

el Delta) 

4 punts 

Disposar del títol d’Expert en el Parc 

Natural (que és el mateix curs però molt 

més extens) 

6 punts 

Que l’establiment disposi d’algun segell 

de qualitat 
8 punts/segell 

Certificat d’adhesió a la plataforma de 

comerç online MarketPlace 
36 punts 

 

La valoració final que s'atorgarà al projecte resultarà de la suma de la puntuació obtinguda en 

cada criteri. La valoració es realitzarà per mig d’un informe tècnic on es reflectirà l’aplicació dels 

criteris que donen lloc a la conclusió del mateix. 

 

 

La quantia de la subvenció màxima que s'atorgarà per projecte serà aquella que resulti del 

repartiment de la consignació pressupostària de forma proporcional a la puntuació obtinguda.  

El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim d’adjudicació directa, 

9.- Import concedit 
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i s’aniran resolent per ordre d’entrada de les sol·licituds i fins esgotar la partida pressupostària 

destinada a tal efecte. 

 

 

Quantia total màxima de les subvencions convocades: 3.000,00.-€. Aquest import màxim podrà 

ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats pressupostàries.  

Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions: Aplicació Pressupostària 480.00-23103 

Incentius a la Dinamització Econòmica i per a la Millora Imatge de Poble. En cas contrari, 

quedaran automàticament sense aplicació. 

 

 

L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és l’Àrea de #DeltebreProjecció.  

La unitat instructora, a la vista de l’expedient i de l’informe d’avaluació, ha d’emetre la proposta 

de resolució, degudament motivada. 

 

 

Des de l’Àrea de #DeltebreProjecció de l’Ajuntament de Deltebre, s’emetrà la relació de 

persones que tenen dret a la subvenció i l’importi individual dels incentius. Vista la relació de 

persones amb dret a la subvenció, s’elevarà proposta a la Junta de Govern Local, aquest òrgan 

acordarà en virtut de la proposta i dins el termini de 2 mesos des de la data de presentació de 

les sol·licituds, entenent-se desestimada sinó es resol en aquest termini. 

Un cop acordada la resolució per la Junta de Govern Local, s’enviarà una notificació a cadascun 

dels beneficiaris. 

Les subvencions s’adjudicaran amb el límit fixat en la present convocatòria i dins del crèdit 

disponible. 

La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari, en el termini d’un mes 

a comptar des de l’endemà de la notificació. 

 

 

El pagament de la subvenció resta condicionat a l’acceptació de la subvenció per les persones 

beneficiàries que s’efectuarà en un mínim de 30 dies des de la data de resolució o acord 

12.- Resolució i notificació 

 

10.- Crèdit pressupostari i quantia total màxima  

 

11.- Instrucció  

 

13.- Règim de pagament i justificació 
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d’atorgament de la subvenció prevista en la base 9. 

El pagament de l’import atorgat es realitzarà per mig de transferència al compte del beneficiari, 

del 100% de l’import que consti en el dictamen de la resolució de la subvenció.  

En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. Es realitzarà mitjançant 

transferència al compte bancari de la persona beneficiària i sota la seva responsabilitat. 

L'Ajuntament pot comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, que 

s’està duent a terme l’activitat subvencionable, la persona beneficiària de la subvenció haurà de 

donar lliure accés per la comprovació. 

La persona beneficiària de la subvenció haurà d'aportar la justificació de l'activitat 

subvencionada, en el termini màxim d’un mes des de la concessió de la subvenció, mitjançant 

l’aportació de les factures corresponents, juntament amb la sol·licitud de la subvenció. 

La justificació de l'activitat subvencionada es realitzarà per mig de la inspecció per part dels 

tècnics municipals, per mig de l’aportació de documentació acreditativa tant de les rutes 

efectuades pels vehicles en els quals s’ha inserit la publicitat com del material de promoció 

turística editat, i per qualsevol altre mitjà que, a criteri dels tècnics de l’Ajuntament de Deltebre, 

resulti idoni o necessari per tal de  justificar que s’ha donat compliment a l’objectiu i finalitats 

del patrocini publicitari. Així mateix, caldrà aportar les factures corresponents a les despeses 

que es subvencionen. 

El personal de l’Àrea de #DeltebreProjecció revisarà i vetllarà per la correcta justificació de les 

subvencions atorgades. 

La no realització de l'activitat subvencionada o l'incompliment de les condicions que van  ser 

considerades per a l'atorgament de la subvenció, així com la manca de justificació o la justificació 

incompleta o incorrecta de l'activitat subvencionada, pot comportar el reintegrament total o 

parcial de la subvenció per part del beneficiari/a, d'acord amb el que s'estableix a la base 17 de 

les bases corresponents a aquesta convocatòria. 

Les subvencions atorgades d’acord amb aquestes bases poden ser objecte de Control Financer, 

d’acord amb el Títol III de la Llei general de Subvencions. 

 

 

La resolució de la concessió es pot modificar, a sol·licitud del beneficiari, quan per circumstàncies 

sobrevingudes i imprevisibles suposin una alteració de les condicions que es van tenir en compte 

per a la concessió de la subvenció, sempre que aquestes no desvirtuïn la naturalesa o objectius 

14.- Modificació de la resolució de concessió 
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de la subvenció concedida, no afecti als drets de tercers i que la sol·licitud es presenti dins el 

termini per a realitzar l’activitat. 

Així mateix, un cop adoptada la resolució de la concessió, es pot realitzar un reajustament en la 

distribució de despeses del projecte o activitat subvencionada, prèvia autorització de l’òrgan 

concedent i sempre que no es perjudiquin drets de tercers. 

 

 

 

Els beneficiaris de les subvencions estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 

financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament de Deltebre. 

 

 

En tot allò que no es preveu en les bases de les subvencions a les quals correspon aquesta 

convocatòria, de manera expressa, serà d’aplicació el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions i el reial Decret 887/2066, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 

el Reglament de la llei general de subvencions. 

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 compta 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. 

 

 

L’aplicació de la present convocatòria resta supeditada a què hi hagi suficient partida 

pressupostària. 

 

 

Aquesta convocatòria, un cop aprovada per la Junta de Govern Local, entrarà en vigor a 

l’endemà de la seva publicació al butlletí oficial de la província de Tarragona, moment en el qual 

s’entendrà aprovada definitivament en cas que no s’hagin presentat al·legacions a les bases, i 

serà efectiva mentre les bases no es modifiquin o deroguin expressament. 

 

15.- Control financer 

 

16.- Règim jurídic aplicable 

 

Disposició addicional.- Aplicació de la convocatòria 

 

Disposició final.- Vigència 
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Deltebre (Delta de l’Ebre), gener 2023. 


