AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT

BASES REGULADORES DEL PROGRAMA D´AJUTS A INVERSIONS EMPRESARIALS D´ALT
IMPACTE AL MUNICIPI DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT
L’Ajuntament de Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant té com a un dels seus objectius
prioritaris atraure noves inversions empresarials generadores d’ocupació.
Les presents bases amplien els recursos d’atracció de noves inversions empresarials,
mitjançant l’empresa municipal IDETSA, gestora dels serveis d’Assessorament Empresarial i
Borsa de Treball Municipal, el centre formatiu Viver d’Empreses IDETSA I , les naus preindustrials del Viver d’Empreses IDETSA II i el Viver Tecnològic per a nous emprenedors/es
de base tecnològica (TIC’s), per afavorir el desenvolupament del teixit empresarial local i
facilitar la creació de nova riquesa i nova ocupació.
Amb aquest ajut a la inversió, l’Àrea de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant vol donar suport a tots aquells projectes d’inversió empresarial d’alt
impacte que incloguin actuacions de diversificació o que incorporin noves activitats, que
impliquin inversions i creació d’ocupació al Municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
1 .Objecte.
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts del Programa d’ajuts a
inversions empresarials d’alt impacte.
2. Beneficiaris i requisits.
Podran ser beneficiaris de les subvencions que preveuen aquestes bases, empreses ja
existents i empreses de nova creació que comportin noves activitats empresarials
econòmicament i tecnològicament sòlides i que generin riquesa i ocupació estable i de
qualitat al Municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Aquestes bases no seran d’aplicació als beneficiaris pel mateix concepte de l’Ajut a la creació
neta d’ocupació de les Bases Reguladores dels Incentius a la Implantació de Projectes
Innovadors i Noves activitats Estratègiques per al Municipi.
3.Requisits del projecte d’inversió.
Els projectes d’inversió Industrial d’empreses instal·lades al Municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant han de complir els següents requisits:
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a) 125.000 euros d’inversió mínima acceptada en actius fixos materials i immaterials i que
estiguin vinculats a un projecte d’inversió, realitzades durant el període d’execució del
projecte (un termini màxim de 6 mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud).
b) 4 llocs de treball de nova creació mínima a temps complert per any o l’equivalent a temps
parcial, contractats durant el període d’execució de projecte.
c) els projectes d’inversió d’empreses han de durar un mínim de 3 anys, tant l’ocupació neta
creada com les inversions en actius fixos subvencionades.
4. Despeses subvencionables.
a) Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició. En queda expressament
exclosa l’adquisició d’actius immobiliaris.
b) Actius immaterials o intangibles. Col·laboracions externes de qualsevol mena utilitzades
exclusivament per a l’activitat industrial i desenvolupament del projecte.
c) Cost laboral del nou personal contractat
Inversió imputable a l’ajut
Percentatge d’inversió
quantificable per la
subvenció
100%
100%
90%
90%
60%

a) Segons tipus d’indústria
Industria Energètica
Indústria Tecnològica
Industria Turística
Industria Agroalimentària
Altres sectors
B)Segons
tipus
de
Treballadors del municipi

Contractació.

Persones en situació d’atur que provenen de
sectors especialment afectats per la crisi
Joves menors de 30 anys
Persones amb especials dificultats d’inserció
ALTRES

Percentatge d’inversió
quantificable per la
subvenció
100%
95%
90%
80%
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Inversió imputable a l´ajut =( INVERSIÓ PROJECTE) X (Percentatge d’inversió
segons tipus d’indústria) X (Percentatge d’inversió segons tipus de
Contractació)

5.-Quantia dels ajut.
a) Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició. S’aplicarà una intensitat
màxima del 12%.
b) Actius immaterials o intangibles. S’aplicarà una intensitat màxima del 10%.
c) Cost laboral del nou personal contractat. S’aplicarà una intensitat màxima del 8%.
L’import màxim a fons perdut i per projecte d’inversió Industrial d’empreses instal·lades al
Municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és de 20.000 euros.
6.- Documentació a presentar per a la sol·licitud de la subvenció.
Els beneficiaris hauran de presentar la següent documentació:
Instància model
Còpia NIF/CIF d’empresa
Escriptura de la Constitució de la Societat i/o document acreditatiu de poders per
actuar com a representat legal de l’entitat, en el cas que aquest no estigui inscrit en
el Registre Mercantil.
Pla de negoci i/o memòria justificativa de nova activitat.
TC1 i Balanç general.
Pressupost d’inversió.
Organigrama i descripció dels llocs de treballs que es cobreix

7.- Òrgan d’avaluació.
L’avaluació de les sol·licituds serà realitzada per una Comissió de valoració integrada per
tècnics de promoció econòmica de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i d’
IDETSA.
Els tècnics encarregats de la valoració de les sol·licituds presentaran a la Junta de Govern un
informe que avaluï els diferents projectes, basant-se en els criteris de valoració establerts al
punt 9 d’aquestes bases.

3

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT

8.-Presentació de sol·licituds.
A les oficines de l´OMAC de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant tindran a
disposició dels interessats els models normalitzats de sol·licituds.
Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
9. Criteris de Valoració.
Les sol·licituds es valoraran tècnicament en funció dels següents criteris:
Capacitat i viabilitat tècnica i econòmica del projecte (valor: 30 punts).
Qualitat del projecte en funció del volum de la inversió (valor: 30 punts).
Grau de diversificació al teixit empresarial local (valor: 20 punts).
Qualificació dels llocs de treball creats. (valor: 20 punts)
10.-Obligacions dels beneficiaries
Els beneficiaris de les subvencions establertes en aquestes bases resten sotmesos a les
obligacions
següents:
a) Complir amb l’objecte de la sol·licitud, en els termes aprovats, realitzant l’activitat o
adoptant el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho
davant l’Ajuntament.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació segons s’estableix al punt anterior.
c) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir
en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha de ser autoritzat expressament per
l’òrgan competent.
d) Comunicar a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant l’obtenció d’altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses
subvencionades, procedents de qualsevol altra Administració.
11. Justificació de la subvenció
El beneficiari de l’ajut haurà de justificar l’acompliment de la finalitat per la qual ha estat
atorgada la subvenció, d’acord amb la documentació requerida a la corresponent resolució,
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de conformitat amb el que s’estableix en les presents bases. Les dates dels documents
justificatius han d’estar dins del període d’execució.
Documentació acreditativa de la realització de l’activitat subvencionada:
Memòria tècnica de l’actuació i memòria econòmica justificativa del cost de les
activitats realitzades, segons el model que es trobarà disponible a la pàgina web
www.idetsa.net
Originals o fotocòpies compulsades dels documents justificatius de la despesa
subvencionada (factures i comprovants de pagament, i/o documents que es demanin
en la resolució en relació amb els costos de personal).
Fotocòpia compulsada de la llicència d’activitats i alta IAE.
12. Pagament
El pagament de l’ajut serà tramitat un cop s’hagi comprovat la justificació de la realització
del projecte subvencionat, i un cop un tècnic hagi elaborat un acte favorable de
comprovació.
13. Bestretes de pagament
Existirà la possibilitat d’efectuar bestretes de pagament,segons la quantia que correspongui
en cada cas:
a) Actius materials: Bestreta de pagament màxima del 30%
b) Actius immaterials o intangibles. Bestreta de pagament màxima del 70%
c) Cost laboral del nou personal contractat. Bestreta de pagament màxima del 100%
En aquests supòsits, el beneficiari haurà de presentar un aval atorgat per una entitat
bancària per l’import de la subvenció pagat a la bestreta. L’aval s’alliberarà una vegada feta
la corresponent comprovació técnica que s´han estat realitzades les despeses objecte de
l’ajut.
14. Publicitat
L’Ajuntament donarà a conèixer públicament l’existència d’aquest tipus d’ajut i també de les
condicions bàsiques per tal que tant les empreses com els treballadors interessats puguin
accedir-hi.
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15. Causes de revocació
Són causes de revocació, d’acord amb el que preveuen els articles 99 i 100 del Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures
financeres, i es procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció, les següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les que ho haurien
impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o no adopció del
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
c) L’ incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes que
estableix l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions; així com
l’ incompliment del que estableix els articles 14 i 15 d’aquesta Llei en relació a les actuacions
de control i comprovació.
Diligència: Aquestes bases han estat aprovades inicialment per acord plenari del 5 de juliol
de 2012, exposada l’aprovació inicial al BOPT núm 161 de 12 de juliol de 2012 i al DOGC
6171 de 16 de juliol de 2012 i publicada integrament l’aprovació definitiva al BOPT 205 de 3
de setembre de 2012
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 3 de setembre de 2012
La secretària general
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