ANUNCI
El Ple Municipal de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, en sessió del dia 12 de gener de
2022, va adoptar, entre d’altres, l’acord relatiu a l’aprovació inicial de les bases per a la
concessió de subvencions de la campanya de targeta moneder del programa
"MarketPrat" per a la reactivació del comerç local, any 2022 (exp.23799/2021).
L’expedient es va sotmetre a informació pública de conformitat amb l’article 124.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
Durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions, per la qual cosa
resten aprovades definitivament, amb el text següent:
BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS DE LA CAMPANYA DE
TARGETA MONEDER “MarketPrat” PER A LA REACTIVACIÓ DEL COMERÇ LOCAL
1. Objecte i finalitat
Les restriccions a la mobilitat de les persones així com les exigències de tancament i
aforaments limitats als establiments comercials, de serveis i restauració provocades per
la pandèmia de la Covid-19 han tingut conseqüències econòmiques en aquestes
activitats. Per aquest motiu des de l’Acord de reconstrucció per a la reactivació del
comerç local, s’han definit diferents accions d’impuls al sector, entre d’altres la realització
de campanyes de dinamització i promoció comercial.
Des del departament de Comerç i Turisme es vol donar visibilitat als comerços, serveis i
la restauració local així com incentivar-ne les vendes.
L’Ajuntament del Prat de Llobregat, promou una iniciativa que te com a principal
objectiu, dinamitzar el comerç de la ciutat. Aquesta campanya durarà des de l’1 d’abril
fins el 30 de novembre de 2022.
2. Requisits de les persones beneficiàries
Els establiments adherits a la campanya han de complir:








Els establiments hauran d’adherir-se a la campanya omplint el formulari facilitat
per a tal finalitat abans del 15 de març.
Els establiments adherits accepten les condicions exposades per dur a terme la
campanya promocional. Un cop feta la inscripció i sol·licitud corresponent,
l’establiment rebrà i conservarà la confirmació d’adhesió corresponent.
L’establiment adherit es compromet a posar, en zona visible, la identificació que li
serà lliurada conforme participa en la campanya.
En el suposat cas que el comerç cesi la seva activitat mentre encara està en vigor
la Campanya, haurà de comunicar-ho al Departament de Comerç de l’Ajuntament
del Prat de Llobregat.
Queden exclosos de la participació els supermercats, franquícies, estancs,
botigues de conveniència, benzineres i restauració.
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Els ciutadans empadronats al Prat de Llobregat han de complir:
La targeta moneder “MarketPrat”, es podrà sol·licitar per cada persona empadronada al
Prat de Llobregat major de 18 anys. Per tant, un mateix sol·licitant no podrà tenir més
d’una targeta moneder.
L’interessat haurà d’estar al corrent de deutes amb l’Agència Tributària, la Seguretat
Social i l’Ajuntament del Prat, i no incórrer en les prohibicions establertes als articles 13.2
i 13.3 de la Llei 38/2003 General de Subvencions de 17 de novembre (LGS).













El/la ciutadà/na podrà adquirir la targeta moneder a través de la pàgina web:
www.marketprat.com a partir de la data que es determini en la corresponent
convocatòria o fins finalitzar les existències de les targetes moneder.
El ciutadà, haurà d’estar empadronat/da al municipi del Prat de Llobregat i
l’Ajuntament comprovarà d’ofici aquest requisit, sense autorització expressa de
l’interessat.
En el cas que la persona sol·licitant expressi el no consentiment sobre la consulta
de dades, no podrà adquirir la targeta.
En el cas que la persona sol·licitant no complís amb els requisits establerts a
aquestes bases i hagués sol·licitat i pagat la targeta, aquesta s’invalidarà i
l’interessat haurà de sol·licitar devolució a Caixabank a través de MoneyToPay
(info@moneytopay.com) expressament, atès que és l’entitat que gestionarà la
part financera d’aquest projecte.
La targeta té un cost de 60€ i li permetrà fer compres per valor de 100€, en
qualsevol dels establiments del Prat de Llobregat adherits a la campanya.
Els ciutadans podran veure el llistat d’establiments adherits (on podran fer ús de
la targeta) a la mateixa pàgina web.
Es podrà usar la targeta fins a exhaurir els 100€, amb data màxima 30 de
novembre de 2022. La targeta podrà ésser reutilitzada en un futur amb properes
recàrregues i campanyes, sempre subjecta a disponibilitat de partida per a aquest
objecte.
La targeta en cap cas és nominativa i per tant, en cas de pèrdua o robatori, la
responsabilitat no recaurà sobre l’Ajuntament del Prat ni sobre Caixabank.

3. Règim jurídic
Aquestes bases tenen naturalesa de bases complementàries a l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, publicada a la seu
electrònica.
També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre de
transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en
matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions
públiques.
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L’Ajuntament del Prat, en l’exercici de les seves obligacions tributàries, informarà
degudament a l’Agència Tributària de les subvencions directes a cada persona mitjançant
el model 347, en l’exercici fiscal en el que s’hagi efectuat la despesa per part del ciutadà.
L’aportació econòmica que realitza l’Ajuntament a cada beneficiari de la targeta, està
considerada com a guany patrimonial i tributa a la base general de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques, en l’exercici fiscal en el que es faci efectiva la despesa de
l’import subvencionat.
L’Ajuntament del Prat publicarà les subvencions aprovades a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS), al tauler d’edictes i a la web municipal, al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari de la Generalitat de Catalunya, durant el termini màxim de 20 dies tal
i com estableix l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS) aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny.
4. Protecció de dades de caràcter personal
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades) (DOUE 04.05.2016), es posa de manifest que la informació facilitada
pels peticionaris d’aquesta subvenció serà tractada de conformitat amb la informació
continguda en https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament. Aquestes dades seran
tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries d’acord amb els
principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades
estableix.
Els interessats podran exercir davant de l’Ajuntament del Prat de Llobregat els seus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les dades del fitxer mitjançant
escrit lliurat al Registre General.
La persona sol·licitant haurà d’autoritzar a l’Ajuntament del Prat de Llobregat a sol·licitar
a altres administracions la informació necessària a fi de verificar allò declarat en el
formulari de sol·licitud de la subvenció i comprovar l’adequat compliment de totes les
condicions necessàries per a l’accés a la subvenció sol·licitada, així com també les
prohibicions i limitacions imposades per la legislació. Per al cas que l’interessat denegui
aquesta autorització, no podrà adquirir la targeta.
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, el responsable del tractament de les dades personals
obtingudes amb motiu d’aquesta convocatòria de subvencions és l’Ajuntament del Prat
de Llobregat. La seva finalitat és promoure la campanya de dinamització comercial.
El interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió,portabilitat de
les dades, limitació i oposició al tractament adreçant-se a l’Oficina d’Informació i Atenció
Ciutadana (OIAC), plaça de la Vila 1, 08820 El Prat de Llobregat.
La informació addicional sobre protecció de dades es pot consultar a la web de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat www.elprat.cat “Protecció de dades”.
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5. Forma i termini en què s’han de presentar les sol·licituds
El/la ciutadà/na podrà adquirir la targeta moneder a través de la pàgina web:
www.marketprat.com a partir de la data que es determini en la corresponent
convocatòria.
En el moment de comprar la targeta la persona interessada haurà d’omplir un formulari
amb les seves dades personals:
Nom i cognoms, DNI/NIE, data de naixement, municipi de residència, número de
telèfon i correu electrònic.
La persona que hagi adquirit una de les targetes MarketPrat podrà consultar el saldo de
la seva targeta a qualsevol caixer automàtic de Caixabank.
La targeta moneder s’haurà de recollir en un termini màxim de 15 dies laborals als
següents punts de recollida:
Centre de Promoció Econòmica, ubicat al carrer de les Moreres, 48 del Prat de Llobregat.
Horari: De dilluns a dijous de 10:00 a 19:00 hores
Divendres de 10.00 a 12.00 hores
També es podrà recollir en altres equipaments municipals d’atenció al ciutadà. Aquesta
informació sortirà publicada a la web www.marketprat.com
6. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions a què es refereixen aquestes bases serà
el de concurrència no competitiva.
El procediment de concessió de les subvencions serà l’establert en els articles 15 i
següents de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest
Ajuntament i concretat en l’acord de convocatòria.
7. Òrgan competent per a la instrucció i per a la resolució del procediment
Les sol·licituds de subvenció seran objecte d’estudi i d’informe per part de la unitat de
Comerç i Turisme, i seran aprovades de forma setmanal per decret de tinent d’alcalde.
8. Criteris objectius per a l’atorgament de la subvenció
Les targetes moneder s’atorgaran per ordre de sol·licitud del ciutadà o ciutadana i fins a
l’esgotament de la partida pressupostària assignada a aquesta campanya.
9. Import de la subvenció
L’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions definides en aquestes bases
és 120.000,00 euros, per a l’exercici 2022, a càrrec de la partida pressupostària (051)
433 48912 Pla mesures xoc i reactivació econòmica.
L’Ajuntament del Prat subvencionarà 40€ per cada targeta moneder degudament
adquirida.
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10.Forma de pagament de la subvenció, termini i forma de justificació
L’import de la subvenció es farà efectiu un cop aprovat l’atorgament definitiu, en un únic
pagament de la totalitat de la subvenció, mitjançant transferència a la targeta moneder
de la persona beneficiària.
Per percebre les subvencions atorgades, caldrà complir amb els requisits descrits en el
apartat 2 d’aquestes bases.
Tal i com disposa l’article 30 de la LGS i donat aquest règim de concurrència no
competitiva, la concessió de la subvenció dins la campanya targeta moneder
“MarketPrat” està motivada per la concurrència en la persona sol·licitant beneficiària de
la circumstància acreditada de ser major de 18 anys i estar al corrent de les obligacions
indicades al Punt 2, no es requerirà altra justificació que la comprovació ja realitzada de
la situació que motiva la concessió de la subvenció, sense perjudici del control que es
pugui requerir per part de l’òrgan interventor de l’Ajuntament del Prat respecte a la
realització de la despesa als establiments adherits a la Campanya targeta moneder
“MarketPrat”.
Un cop finalitzat el termini màxim previst a les Bases per a l’execució de la campanya,
les targetes moneder quedaran inactives. El beneficiari no haurà de retornar la targeta
perquè podrà ésser utilitzada en properes campanyes, subjectes a disponibilitat de
partida pressupostària. També podrà ser utilitzada en futures campanyes, subjectes a
disponibilitat pressupostària.
El beneficiari que no consumeixi el saldo de la targeta moneder no tindrà per complerta
la finalitat de l’objecte de la subvenció campanya targeta moneder “MarketPrat” per la
qual es va concedir la quantia subvencionada.
En cas que l’1 de desembre de 2022 quedi saldo a les targetes, es podrà recuperar el
saldo de la part del 60% a favor del beneficiari mitjançant sol·licitud a MoneyToPay a
través de info@moneytopay.com.
11.Obligacions dels beneficiaris
Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions establertes en la Llei
38/2003, general de subvencions, així com en l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions d’aquest Ajuntament. En tot cas, hauran de complir les
obligacions següents:
- Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva
aplicació. En aquest sentit, s’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel
transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de concessió de la subvenció sense
que la persona o entitat beneficiària hagi manifestat expressament la seva
disconformitat.
- Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la
subvenció.
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents
d’aquest Ajuntament, aportant tota la informació que els sigui requerida.
- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. D’acord amb allò establert a l’article 23.3 de la Llei general de subvencions, la
presentació de la sol·licitud de subvenció per part de la persona o entitat sol·licitant

| C. de Les Moreres, 48 (Centre de Promoció Econòmica), 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 478 68 78. Fax 93 478 51 47. www.elprat.cat. NIF P0816800G

5/6

comportarà l’autorització a l’Ajuntament per recavar els certificats de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Complir les obligacions previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la
publicitat activa.
- Informar de la subvenció rebuda per part de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i
liquidar amb l’Agència Tributària els impostos que es derivi a l’exercici corresponent.
12.Compatibilitat amb altres subvencions
Les subvencions a què es refereixen aquestes bases seran compatibles amb qualsevol
altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import
d’aquestes subvencions conjuntament amb el dels ingressos que s’obtinguin i el dels
recursos propis que es destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total del projecte
que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part
proporcional.

El Prat de Llobregat, 9 de març de 2022.
Tinent d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Juan Carlos Moreno Roig
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