Bases reguladores del Programa d’Ajuts per al Foment de l’autoempresa.
L’Ajuntament de Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant dins del marc d’un conjunt d’accions per
reduir les actuals taxes d’atur, vol incentivar la reinserció social mitjançant el foment de
l'autoocupació de les persones desocupades buscant l'increment de l’ocupació a Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
Les presents bases amplien els recursos en ajuts a la creació, l’atracció i la innovació de futurs
projectes empresarials i empreses ja consolidades que busquen la diversificació empresarial i la
contractació d’aturats. I reforça la tasca realitzada per 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 pre-industrials del Viver d’Empreses IDETSA II, el Viver Tecnològic
per a nous emprenedors/es de base tecnològica (TIC’s) i COWMUNITAT per afavorir el
desenvolupament del teixit empresarial local i facilitar la creació de nova riquesa i nova ocupació.
En el cas de la reducció de l’activitat de l’empresari/ària local en més del 75% dels seus ingressos
habituals o del cessament temporal motivat per l’Estat d’Alarma de la pandèmia, l’Ajuntament
de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant sent coneixedors que el resultat final de l’actual crisis
econòmica és incert, proposa addicionalment a aquest ajut unes noves mesures urgents de
reactivació econòmica, amb l’objectiu de reduir l’impacte a l’economia local, influir positivament
a la demanda i mantenir el benestar de tots el ciutadans en general.
Article 1
Objecte
Aquestes bases tenen com a finalitat establir les regulacions per la concessió de subvencions
destinades a la reinserció social-laboral mitjançant la creació del propi lloc de treball, dins del
marc d’un conjunt d’accions on l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant té com a
objectiu reduir les actuals taxes d’atur.
Article 2
Tipus de despeses, destinació i quantia de les subvencions
2.1 Seran objecte de la subvenció que regula les presents bases els següents tipus de despeses
en el cas de la creació i l’atracció de nous projectes :
a)100% de l’import de la taxa municipal de llicencies d'obres per inici d'activitat.
b)100% de l'import de la taxa municipal per a l'obertura de l'establiment.
c)100% de la quota de cotització al RETA (Regim Especial de Treballadors Autònoms) dels
12 primers mesos.

d)80% de les despeses del gestor o assessor dels tràmits d'alta de l’autònom o empresa,
amb un import màxim de 1.000 euros en cas de cooperatives de 800 EUR per societats
mercantils, de 200 euros per SCP i 100 euros per empresaris individuals.
e)50% del cost de l'informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte o
enginyer, amb un import màxim per aquest concepte de 800 euros.
f)50% de les despeses de primera publicitat (3 mesos) amb un màxim de 350 euros.
Les despeses han d’estar compreses dins del període de 6 mesos anterior i un any posterior de
la creació de l’empresa i presentat en una única sol·licitud d’ajut, a partir de l’aprovació i
publicació de la present subvenció.
La quantia d’ajut per tots els conceptes serà com a màxim de 2.400 € de les despeses justificades
exclòs IVA.
2.2 Seran objecte de la subvenció que regula les presents bases en el cas de reducció de l’activitat
de més del 75% dels seus ingressos habituals o el cessament de l’activitat empresarial local
motivat per l’Estat d’Alarma de la pandèmia:
a) 100% dels interessos dels préstecs hipotecaris del local afecte a l´activitat, amb un
import màxim de 500 euros, motivat per l’Estat d’Alarma.
b) 50% del cost del lloguer de l´arrendament afecte a l´activitat durant l´estat d´alarma,
amb un import màxim de 500 euros, motivat per l’Estat d’Alarma.
c) Bonificació del 100% de les quotes d´autònom, amb un import màxim de 600 euros,
motivat pel l’Estat d’Alarma.
d) 50% de les despeses de publicitat de reactivació econòmica, amb un màxim de 200
euros.
La quantia d’ajut per tots els conceptes serà com a màxim de 1.300 € de les despeses justificades
exclòs IVA.

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
pressupostàries mitjançant resolució de la junta de govern. El termini de presentació de les
sol·licituds dependrà de l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar i de la quantia màxima
destinada.

Article 4
Beneficiaris de la subvenció
Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física sempre que no estigui afectada
per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i que compleixi els requisits següents:
Ajut 2.1
a) Que constin inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les Oficines de
Treball de la Generalitat de Catalunya el dia abans de l'inici de l'activitat empresarial.
b) Que l'activitat empresarial s'hagi donat d'alta en el període comprés entre el dia 1 de
gener del 2014 i el dia que finalitzi termini de sol·licitud d'aquesta subvenció.
c) Que estiguin empadronades a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb una anterioritat
mínima de 12 mesos abans de la data d'inici de l’activitat empresarial.
d) Que el domicili de l’activitat empresarial estigui localitzat al municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
e) Que es disposi del pla d'empresa validat pel servei d'emprenedoria de l'empresa
municipal IDETSA. Les persones beneficiaries rebran una formació d’assistència
obligatòria, a càrrec d’IDETSA:
- Finances per a no financers: 2 hores.
- Màrqueting i comercialització: 2 hores.
- 2.0 Noves eines de comunicació empresarial: 4 hores.
Ajut 2.2
a) Que l'activitat empresarial s'hagi donat d'alta en el període anterior de l’Estat
d’Alarma.
b) Que el domicili fiscal de l’activitat empresarial estigui localitzat al municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant abans de l’Estat d’Alarma.
c) Que es disposi d´una memòria de reactivació econòmica validada pel servei
d'emprenedoria de l'empresa municipal IDETSA.
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 que demanin subvenció a l’emprar de la tipologia
recollida en l’article 3 d) de l’annex I de les dites bases.

Article 5
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.
En el cas de persones jurídiques (art. 14 de la LPACAP), s’especifica l’obligació de presentar-ho
telemàticament a través de la seu electrònica municipal.
Es podran presentar les sol·licituds a l’endemà des de la publicació de la convocatòria al BOPT.
Article 6
Criteris Comuns per la selecció
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. Els tècnics
encarregats de la valoració de les sol·licituds presentaran a la Junta de Govern un informe que
avaluï la possible subvenció en funció del criteri principal de ser beneficiari de ple dret (art 4) .
Article 7
Atorgament de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran mitjançant el procediment de concurrència competitiva, tenint en
compte els criteris de selecció indicats.
La resolució de les subvencions serà competència de la Junta de Govern de l’Ajuntament de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Article 8
Procediment
Les persones interessades hauran d'adjuntar a les oficines de l´OMAC i seu electrònica de
l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant amb la corresponent instància de sol·licitud
de la subvenció:
Ajut 2.1
a) Fotocòpia del DNI.
b) Descripció breu de l'activitat empresarial, on s'expliquin també les característiques de
l'activitat que són valorables per adjudicar la subvenció i disposi del pla d'empresa validat

pel servei d'emprenedoria de l'entitat pública empresarial IDETSA Memòria d’actuació
mesurable.
c) Relació detallada i quantificada de les despeses pressupostades en concepte de
constitució, inici i manteniment de l'activitat empresarial corresponents als 12 primers
mesos d'activitat, que motiven la sol·licitud de la subvenció.
d) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant les que s’obtinguin en el
futur.
e) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits i en concret:
• Còpia de la Declaració Censal d'inici d'activitat empresarial (models 036/037) de la
persona sol·licitant.
• Documentació del Servei d’Ocupació de Catalunya que acrediti que la persona que signa
la sol·licitud estava inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada el dia abans de la
data d’inici de l’activitat de l’empresa o de la persona autònoma.
• Còpia de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Tresoreria de la
Seguretat Social.
f) Dades bancàries on, si es subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir
l’import de la subvenció.
Ajut 2.2
a) Fotocòpia del DNI.
b) Descripció breu de l'activitat empresarial, on s'expliquin també les característiques de
la reactivació d´activitat que són valorables per adjudicar la subvenció. Memòria
d’actuació mesurable.
c) Relació detallada i quantificada de les despeses, amb còpies compulsades, factures i
rebuts de pagament bancari que motiven la sol·licitud de la subvenció.
d) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant les que s’obtinguin en el
futur.
e) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits i en concret:
• Còpia de la Declaració Censal d'inici d'activitat empresarial (models 036/037) de la
persona sol·licitant dins del període anterior de l’Estat d’Alarma.

• Còpia de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Tresoreria de la
Seguretat Social dins del període anterior de l’Estat d’Alarma.
f) Dades bancàries on, si es subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir
l’import de la subvenció.
Article 9
Obligacions dels beneficiaris
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.
e) Acreditar estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la tresoreria general de la
seguretat social i amb l’ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i no ser deutor per
acord de reintegrament amb aquest últim mitjançant l’oportuna declaració responsable,
autoritzant a la comprovació de la mateixa a l’administració concedent dels ajuts.
f) No estar incurs en prohibició per rebre subvencions segons allò establert a l’art. 13 de la LGS,
apartat el qual s’haurà d’acreditar mitjançant l’oportuna declaració responsable inclosa al model
normalitzat de sol·licitud dels ajuts o document independent d’aquesta signat pel sol·licitant de
l’ajut o representant legal del mateix, havent d’acreditar igualment l’esmentada representació
per qualsevol mitjà admès en dret.

Article 10
Justificació de la subvenció
Per l’ajut 2.1:
•

Còpies compulsades de factures, documents acreditatius i rebuts de conformitat de
pagament bancari de les despeses objecte de la present subvenció.

Per l’ajut 2.2:
•

Còpies compulsades de factures, documents acreditatius i rebuts de conformitat de
pagament bancari de les despeses objecte de la present subvenció.

•

En el cas de cessament o de reducció d’activitat de més del 75% dels ingressos habituals,
presentar mitjançant compte d’explotació/pèrdues i guanys dels darrers 6 mesos previs
a la declaració de l’estat d’alarma, , baixa d’autònom, breu memòria de la reducció de
l’activitat i/o altre documentació que justifiqui objectivament aquest motiu.

El Termini per justificar la subvenció serà d’un mes a partir de la finalització de la convocatòria.
La no presentació de la totalitat de la documentació dins del termini de justificació dona lloc a la
pèrdua del dret a percebre dita subvenció.
En cas de presentació defectuosa d’aquesta, la Junta de Govern Local podrà acordar la
subsannació per part del sol·licitant afectat en un termini de 10 dies hàbils des de la recepció de
la notificació del requeriment.
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, essent aquest termini màxim de 60 dies a partir de
l’endemà de la corresponent notificació.
Documentació acreditativa de la realització de l’activitat subvencionada:

Article 11
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 s’haurà
d’incorporar a l’expedient:
-

Informe tècnic favorable de comprovació
Informe d’Intervenció Limitada Prèvia de la despesa (Fase de Reconeixement de la Obligació)
Aprovació de l’atorgament de l’ajut mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

En el cas de mesures urgents per reactivació econòmica per cessament activitat de
l’empresari/ària local o de reducció d’activitat de més del 75% dels seus ingressos habituals
l´empresari/ària podrà sol·licitar una bestreta del 100% de la subvenció (art. 34.4, segon
paràgraf, de la LGS), quan s’hagi acreditat documentalment a l’hora de presentar la sol·licitud:

• Còpia de la Declaració Censal d'inici d'activitat empresarial (models 036/037) de la
persona sol·licitant dins del període anterior de l’Estat d’Alarma.
• Còpia de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Tresoreria de la
Seguretat Social dins del període anterior de l’Estat d’Alarma.
Que són els requisits per tramitar el pagament anticipat, encara que el beneficiari no hagi
realitzat tot l’objecte de la subvenció.
Article 12
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.
d) Incompliment per part del beneficiari d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries o
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social durant tot el procediment de concessió de
l’ajut, des de la seva convocatòria fins la justificació del mateix.
e) Incompliment de la Declaració Responsable de no estar immers en prohibició per rebre ajudes
públiques en els termes establerts a l’art. 13 de la LGS durant tot el procediment de concessió
de l’ajut, des de la seva convocatòria fins la justificació del mateix.

Article 13
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 que van ser aprovades inicialment al Ple de 9
d’abril de 2020 i publicades definitivament al BOPT del 22 de maig de 2020 (CVE 2020-2803).
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