AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT

BASES

REGULADORES

DELS

INCENTIUS

A

LA

IMPLANTACIÓ

DE

PROJECTES

INNOVADORS I NOVES ACTIVITATS ESTRATÈGIQUES PER AL MUNICIPI,
Article 1.- Objecte.
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a instàncies de la regidoria de Promoció
Econòmica, considera convenient endegar un seguit de mesures dirigides a incentivar i
reactivar l’activitat econòmica i l’ocupació; donant prioritat a nous emprenedors i a aquelles
empreses del municipi que fomentin l’ocupació de qualitat.
Són objecte d’aquestes bases la promoció de la participació de les empreses en l'ús eficient i
sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions com a impuls del desenvolupament

econòmic del municipi, mitjançant la implantació de projectes innovadors i noves activitats
estratègiques per al municipi i/o generadores d’ocupació, incentivant la contractació de
persones a l’atur.
Específicament, aquestes incentius tenen per objecte:
a) Impulsar la implementació al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, de
noves activitats estratègiques per al municipi, generadores d’ocupació, i/o projectes
que suposin la diversificació d’activitats ja existents, cercant noves oportunitats de
negoci.
b) Donar suport a la emprenedoria, especialment a les noves empreses relacionades amb
la informació i les comunicacions.

c) Fomentar la generació d’ocupació mitjançant la contractació de persones a l’atur del
nostre municipi, per a un període no inferior a 4 mesos.
Article 2.- Beneficiaris i Requisits
Podran ser beneficiaris de les subvencions que preveuen aquestes bases els autònoms, petites
empreses ja existents i petites empreses de nova creació, que realitzin la seva activitat i
tinguin establert el seu domicili social al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, estant
al corrent de les obligacions tributàries i fiscals,amb aquest Ajuntament.
Article 3.- Convocatòria per a la presentació de sol·licituds
La convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció de les subvencions
previstes en aquesta bases s’efectuarà anualment en funció de les corresponents disponibilitats
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pressupostàries mitjançant resolució de la junta de govern. El termini de presentació de les
sol·licituds, l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar, la quantia màxima destinada.

Article 4.- Tipologia de projectes subvencionables
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant podrà atorgar ajuts per a la realització de
projectes d’inversió realitzats al terme municipal, i que es considerin estratègics o innovadors;
entenent com a tals aquells projectes que comportin noves activitats empresarials tècnica i
econòmicament viables que fomentin l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les
comunicacions i suposin la implementació de nous projectes innovadors en el municipi, la

diversificació de l’activitat econòmica, i que generin riquesa i ocupació estable i de qualitat.
En concret es consideren subvencionables:
a) Projectes d’inversió innovadors en el context econòmic del municipi i generadors d’ocupació,
portats a terme per empreses ja constituïdes, que diversifiquen així la seva activitat o que
incrementen la seva competitivitat.
b) Projectes d’emprenedoria que es materialitzen al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant i que suposin l’establiment d’activitats inexistents al municipi, diversificant així el
teixit econòmic del municipi.
c) Projectes d’emprenedoria, especialment en el sector de la informació i les comunicacions i que
s’ubiquin físicament en el Viver Tecnològic del municipi.
d) Projectes generadors d’ocupació mitjançant la contractació de persones a l’atur del nostre
municipi, per a un període no inferior a 4 mesos
Article 5. Despeses subvencionables i quantia dels ajuts
a) Inversió en actius fixos. La intensitat màxima d’ajut que es concedirà per a la implantació
de noves activitats al municipi és d’un 10% de la quantitat equivalent al projecte d’inversió,
amb un màxim de 3000 euros per projecte en les tipologies de l´art 4a, 4b i 4c. Si l’empresa
només està en la tipologia de l’art 4d la intensitat màxima d’ajut serà del 5%. Als efectes de
determinar la quantia de la inversió es tindran en compte les inversions en actius fixos:


llicència d’activitats i/o permís medi ambiental



Maquinària



Instal·lacions



Patents i marques



Mobiliari

2

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT

Queden exclosos: els elements de transports, equipaments informàtics, despeses de
constitució, i drets de traspàs.
b) Ajut a la implantació directa de l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les
comunicacions. La intensitat màxima de l’ajut per d’implantació de noves tecnologies que

millorin la gestió empresarial és del 50% de la inversió amb un màxim de 1.500 euros.
c) Ajut a la creació neta d’ocupació. La quantia màxima d’ajut serà de 1.500 euros per
contracte i amb un màxim de 4.500 euros anuals per empresa si el projecte està dins de les
tipologies art 4a,4b i 4c. Si l’empresa només està en la tipologia de l’art 4d la quantia màxima
d’ajut serà de 800 euros per contracte i amb un màxim de 2400 euros anuals per empresa. Es
considerarà ocupació neta, tota contractació que impliqui un augment d’ocupació de l’empresa
amb una durada mínima de contractació de 4 mesos.
Article 6.- Documentació a presentar per a la sol·licitud de la subvenció
6.1 De caràcter general:
Els beneficiaris hauran de presentar la següent documentació:
 Instància model
 Còpia NIF/CIF d’empresa
 Pla de negoci i/o memòria justificativa de nova activitat.
 TC1 i Balanç general.
6.2 De caràcter específic a l´Ajut Inversió en actius fixos i Ajut a la implantació directa de l'ús
eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions

Els beneficiaris hauran de presentar la següent documentació:
 Alta IAE
 Fotocòpia de la llicència d’activitats o llicència o permís
 Pressupost d’inversió.
6.3 De caràcter específic a l´Ajut a la creació neta d’ocupació
Els beneficiaris hauran de presentar la següent documentació:
 Contracte de treball i altes a la Seguretat Social
 Currículum vitae de la persona o persones contractades
 Descripció del lloc de treball que es cobreix
 Alta IAE
 Fotocòpia de la llicència d’activitats
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Article 7.-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 tant per les empreses o
empresaris individuals.
Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Article 8. Esmenes i millora de les sol·licituds
Un cop examinada la sol·licitud i la documentació presentada, si no compleixen els requisits
establerts en aquestes bases, es requerirà l’entitat sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies
hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, amb la prèvia resolució, d’acord amb el que
disposa l’article 68 de la llei 39/ 2015 , d'1 d'octubre , del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Article 9.- Òrgan d’avaluació
9.1. 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.
9.2. 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 10 d’aquestes bases.
Article 10. Criteris de Valoració
Les sol·licituds es valoraran tècnicament en funció dels següents criteris:
-

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte (fins a 40 punts)

-

Impacte del projecte en el municipi (fins a 30 punts). Es tindrà en compte l’existència o
no d’activitats similars, i si es tracta d’una activitat innovadora en el municipi

-

Generació neta d’ocupació (fins a 10 punts)

-

Grau d’innovació del projecte (fins a 10 punts)

-

Foment de la igualtat d’oportunitats dins el projecte ( fins a 10 punts)

Article 11. Obligacions dels beneficiaris
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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 altre Administració.
Article 12. 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, de
conformitat amb el que s’estableix en les presents bases.
Documentació acreditativa de la realització de l’activitat subvencionada:
12.1 L´ajut inversió en actius fixos i Ajut a la implantació directa de l'ús eficient i sostenible de
les tecnologies de la informació i les comunicacions



Còpies compulsades de factures i rebuts de conformitat de pagament bancari de les
inversions objecte de la present subvenció.

12.2 L’ajut a la creació neta d’ocupació


Còpies compulsades de les nòmines, dels TC1 i TC2 dels darrers 4 mesos abans de les
contractacions subjectes a la present subvenció.

Article 13.- Pagament
El pagament de l’ajut serà tramitat un cop s’hagi comprovat la justificació de la realització del
projecte subvencionat, un cop un tècnic hagi elaborat un acte favorable de comprovació i la
posterior aprovació per part de la Junta de Govern.

Article 14.- Causes de revocació
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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.

Article 15.- Definicions
Als efectes d’aquestes bases, es considerarà petita empresa la que s’ajusti a la definició
establerta a l’annex 1 del Reglament (CE) núm. 800/2008, pel qual es declaren determinades
categories d’ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del
tractat, d’acord amb la qual s’entén per petita empresa la que ocupa menys de 50 treballadors
i que té un volum de negoci anual que no excedeix els 10 milions d’euros, o un balanç anual
que no excedeix els 10 milions d’euros.

Diligència.- Per fer constar que aquestes bases van ser aprovades per acord plenari del 9 de
novembre de 2016 i publicades definitivament al BOP núm 6 de 10 de gener de 2017.
L´Alcalde

La Secretària General.
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