BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA CREACIÓ DE NOUS
LLOCS DE TREBALL I PER A LA CREACIÓ DE NOVES ACTIVITATS ECONÒMIQUES A TORDERA

Article1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és establir la regulació de la concessió de subvencions que
incentivin la creació de nous llocs de treball i la creació de noves activitats empresarials a
Tordera.
Article 2. Règim Jurídic
Constitueix règim jurídic aplicable la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions
i normativa de desenvolupament, el Reglament de la Llei aprovat pel Reial decret 887/2006, i
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Tordera (BOPB 21.08.2012).
L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de l’objecte d’interès general i
tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els supòsits previstos a la
normativa reguladora de les subvencions de Tordera.
El procediment per l’atorgament de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència
pública no competitiva, en bases a l’ordre cronològic de presentació de sol·licituds, i posterior
comprovació del compliment de requisits.
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència,
objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
Correspon a l’Ajuntament de Tordera la resolució de dubtes interpretatius relatius a les
previsions d’aquestes bases.
Article 3. Aplicació pressupostària i quantia de la subvenció:
La quantia total d’aquesta línia d’ajuts, regulades en aquestes Bases, estarà condicionada al
crèdit pressupostari autoritzat en el Pressupost de l’exercici que correspongui.
L’import màxim i les condicions de cada subvenció s’establirà a la convocatòria anual.
La concessió de les subvencions resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient a
la partida pressupostària en el moment de la convocatòria.
Article 4. Tipus d’incentius
A efectes del que disposen aquestes bases, hi ha dos línies de subvenció que són objecte
d’aquesta regulació:
Línia 1.-Subvencions per a la creació de nous llocs de treball
Línia 2.-Subvencions per a la creació de noves activitats econòmiques

Article 5. Beneficiaris
5.1 Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d’activitats
econòmiques que reuneixin les condicions següents:
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En general:
−
−

−
−

El titular de l’activitat haurà de tenir el seu domicili social o disposar d’un centre de
treball estable, no itinerant, a Tordera.
Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons el
previst als articles 18 i 19 del Reglament de Subvencions, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol.
No estar afectat per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Complir la resta de requisits i tràmits procedimentals que exigeixen aquestes bases.

Per a optar a la Línia 1:
−

−
−

Les empreses, professionals i autònoms, que realitzin una activitat econòmica i
disposin de capacitat legal per a subscriure un contracte laboral i que contractin una
persona usuària de la Borsa de Treball del Servei Local d’Ocupació.
No haver reduït sense motiu justificat la plantilla durant els sis mesos anteriors a la
data de formalització del contracte laboral.
No ser dependent ni estar vinculat a l’administració, o organismes.

Per a optar a la Línia 2:
−

Haver fet la comunicació o sol·licitud de la llicència d’obres, si s’escau.

Només s’acceptarà una sol·licitud per persona beneficiària.
La persona beneficiària ha de ser el/la titular de la llicència d’activitats econòmiques.
5.2 Queden expressament excloses de la possibilitat d’obtenir subvencions:
−

−
−

−

Les empreses que han realitzat acomiadaments de personal laboral qualificat com a
improcedents o regulacions d’ocupacions o nuls per l’òrgan judicial competent en el
termini de 6 mesos anteriors a la data de la presentació de contractació per a la qual
se sol·licita la subvenció.
Les empreses que hagin contractat en els últims 12 mesos a la persona proposada per
a la contractació subvencionada.
Les administracions públiques o els seus ens dependents, fins i tot en el cas que l’ens
depenent sigui una societat mercantil participada directament o indirecta per l’ens
públic de què es tracti.
Els bancs i les caixes d’estalvi i les entitats financeres, en general.

Article 6. Requisits i obligacions dels beneficiaris
−
−
−
−

Haver reintegrat qualsevol subvenció anteriorment revocada per l’Ajuntament de
Tordera.
Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat
Social i amb aquest Ajuntament, abans de la concessió de la subvenció.
Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
Justificar el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de l’ajut.
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−
−

−

−
−
−

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans
competents, aportant tota la informació que sigui requerida.
Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financiïn les
activitats subvencionables. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tan aviat com es
coneguin i, en tot cas, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de
comprovació i control.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
Donar compliment de les altres obligacions que consten en aquestes bases.
Mantenir la inversió realitzada durant un període de 3 anys.
En una mateixa adreça no pot haver més d’un beneficiari.

Article 7. Convocatòria pública i sol·licitud
7.1.- Període de presentació de sol·licituds.
1. Amb caràcter anual, s’aprovarà convocatòria de les subvencions regulades a les presents
Bases on quedarà detallat el període establert per presentar les sol·licituds.
2. Les sol·licituds es presentaran al registre general de l’Ajuntament de Tordera i s’adreçaran a
l’alcalde president en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, de l’1
d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La presentació de la sol·licitud implicarà l’acceptació plena d’aquestes Bases i l’autorització a
l’Ajuntament per dur a terme les consultes necessàries a d’altres administracions públiques
per a comprovar d’ofici el compliment de les circumstàncies expressades a la sol·licitud i la
correcta presentació de la documentació aportada.
3. Documentació a adjuntar:
Genèrica:
−
−

Còpia del CIF de l’empresa beneficiària o còpia del NIF de la persona física o jurídica
titular de l’activitat.
Document de domiciliació bancària, signat per la persona beneficiària i conformat per
l’entitat bancària.

Línia 1
−

Declaració responsable de no haver acomiadat treballadors per acomiadament
qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial o realitzat un ERO en els 6 mesos
anteriors a la data de contractació per a la qual se sol·licita la subvenció i no haver
amortitzat places en aquest període.

Línia 2
−

Alta al règim corresponent de la Seguretat Social
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−
−
−

Alta al Cens Fiscal d’Hisenda pública que justifiqui la domiciliació fiscal i la ubicació
física a Tordera
Pla d’empresa amb un informe de viabilitat del projecte.
Memòria descriptiva de l’actuació i de les activitats que es pretenen realitzar amb
pressupost i fotografies.

7.2.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
−

−

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incomplerta, es requerirà al
beneficiari, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent de la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la
indicació que si no ho fa així, s’entendrà la seva sol·licitud desestimada.
En qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament de Tordera podrà sol·licitar els
documents d’aclariment o complementaris necessaris.

Article 8..- Procediment de concessió
−

−

Els ajuts es concediran per ordre de registre d’entrada de les sol·licituds, un cop
verificat que l’empresa sol·licitant ha presentat la documentació exigible, dins el
termini establert, i que compleix els requisits establerts en aquestes base.
La instrucció del procediment correspon a la Regidoria de Promoció Econòmica i
Ocupació de l’Ajuntament de Tordera.

Article 9.- Resolució
−

−
−
−

−

La resolució de l’expedient de concessió de la subvenció i l’aprovació del pagament de
la mateixa, a proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica, anirà a càrrec de
l’òrgan competent mitjançant Decret d’Alcaldia.
El termini màxim per resoldre i notificar electrònicament la subvenció serà de 20 dies.
La manca de resolució en el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La concessió d’ajuts s’efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible, de conformitat amb
el pressupost municipal per a l’exercici anual.
L’aprovació de la concessió de l’ajut econòmic per part de l’Ajuntament de Tordera,
implicarà una reserva de crèdit a favor del sol·licitant que es farà efectiva una vegada
justifiqui la documentació requerida per a l’atorgament de l’ajut.
Les sol·licituds seran resoltes amb caràcter desfavorable si s’han superat els crèdits
màxims totals previstos en la convocatòria corresponent.

Article 10.- Despeses subvencionables
Línia 1.- Subvencions per a la creació de nous llocs de treball
Seran subvencionades els costos de seguretat social de la contractació de nou personal laboral,
durant un període de sis mesos i una jornada a temps complert. A cada convocatòria
s’establiran els imports màxims de subvenció.
Si la jornada laboral és a temps parcial, l’import subvencionable quedarà proporcionalment
reduït a la jornada laboral.
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Queden excloses els contractacions amb una jornada inferior al 50%.

Línia 2.- Subvencions per a la creació de noves activitats econòmiques
En el cas de noves activitats econòmiques se subvencionarà aquelles despeses que
corresponguin únicament a la naturalesa de l’activitat.
Despeses subvencionables:
− Inversions necessàries per adaptar-se a canvis normatius
− Adaptació de locals per a implantació de noves activitats.
− Maquinària necessària per al correcte desenvolupament de l’activitat
− Equipaments informàtics exclusivament vinculats a l’activitat empresarial.
− Instal·lacions i obres (exposició i venda, senyalització, accessibilitat, sistemes de
seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc)
− Mobiliari necessari per al correcte desenvolupament de l’activitat.
− Projectes arquitectònic i d’interiorisme.
Despeses no subvencionables:
− Despeses financeres
− Despeses d’assessoria jurídica o financera
− Tributs (impostos, taxes i subministraments d’aigua, gas, llum, telefonia,...)
− Despeses de gestió (assegurances de negoci o local)
− Material de venda de l’activitat pròpia (existències)
Article 11. Renúncia
11.1.- Les persones beneficiàries podran renunciar de forma expressa, total o parcialment, a la
subvenció atorgada, tot comunicant, en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i en un termini màxim de quinze dies des del moment en què es produeix el fet que
motivi la renúncia, a aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució
corresponent.
Article 12. Pagament de la subvenció
12.3 El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte designat pel
destinatari de la subvenció.
12.3.- Línia 1 Subvencions per a la creació de nous llocs de treball
−

−

S’estableixen dos pagaments. El primer import s’abonarà en un 50% a la meitat del
contracte i l’altre 50% en finalitzar la contractació i en un termini màxim de tres
mesos, prèvia presentació i comprovació justificativa dels documents que es
requereixen.
Per al pagament de la subvenció, el Servei Local d’ocupació haurà d’emetre un informe
favorable en el qual s’acrediti que l’activitat subvencionada ha estat realitzada a plena
satisfacció i d’acord amb les condicions establertes.
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12.4.-Línia 2 Subvencions per a la creació de noves activitats econòmiques
−

El pagament de la subvenció s’efectuarà un cop realitzada l’actuació subvencionada,
contra presentació, per part del beneficiari, de la corresponent justificació en els
termes establerts a l’article següent i realitzada la corresponent comprovació.

Article 13. Justificació
13.1.- Línia 1 Subvencions per a la creació de nous llocs de treball
a) Les despeses s’han de justificar, al final de la contractació, pels mitjans previstos a l’article
16 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
b) Documentació a aportar:
−
−
−
−
−
−
−

Model normalitzat de justificació
Certificat de vida laboral del treballador contractat que demostri la permanència i
relació contractual
Certificat actualitzat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la
seguretat social.
Nòmines i TC1 I TC2, on consti el treballador subjecte de la subvenció, corresponents
als 6 mesos de contracte.
Rebut bancari del pagament de la nòmina i de la Seguretat Social a càrrec de
l’empresa.
Model 110 i/o190 amb la relació d’imports nominals de la retenció d’IRPF on consti la
persona contractada.
Seguretat Social a càrrec de l’empresa.

c) EL termini de presentació de la justificació serà de 2 mesos des de la finalització del període
de contracte subvencionat.
13.2.- Línia 2 Subvencions per a la creació de noves activitats econòmiques
a) Les despeses s’han de justificar, pels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, de l’1
d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A la
convocatòria anual s’especificarà la data màxima en què han d’estar pagades les despeses
objecte de la subvenció.
b) Documentació a aportar:
−
−

−

Model normalitzat de justificació (proporcionada per l’Ajuntament)
Factures que justifiquen les activitats subvencionades, ajustant-se a les següents
condicions:
a) Anar a nom de l’entitat beneficiària.
b) Expressar amb detall el concepte subvencionat
c) Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les
característiques i els continguts de les factures
Justificants de pagament o rebuts o altres documents comptables de valor probatori o
equivalent ( transferència bancària, fotocòpia de xec,...)

c) El termini de presentació de la justificació s’especificarà a la convocatòria anual.
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Article 14. Modificació dels actes d’atorgament i reintegrament de l’ajut
14.1.-Sens perjudici de les responsabilitats que escaiguin, l’Ajuntament de Tordera procedirà a
incoar expedient per a modificar els actes d’atorgament i declarar, si s’escau, el deure de
reintegrament total o parcial de l’ajut en els casos següents:
−
−
−
−
−
−

La manca de justificació o justificació incomplerta dels fons rebuts.
El no compliment de les obligacions socials, fiscals , comptables laborals o de
conservació de documents.
La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació per part
de l’òrgan municipal que gestiona la subvenció
Per incompliment de la finalitat per a què va ser concedida la subvenció
Pel traspàs del negoci total o parcial (Línia 2)
Per cessar, el titular beneficiari d’aquest ajut, l’activitat abans d’un any a partir de
l’atorgament de l’ajut (línia 2)

14.2.- El pagament del 50% de la clàusula 12.3, es considera una bestreta i com a tal aquesta
pot derivar en un import a retornar en el cas que l’empresa i/o entitat beneficiària no
compleixi els requisits previstos.
14.3.- Per fer efectiu l’import a retornar, al qual s’afegiran els interessos de demora
corresponents, l’ens procedirà en primer lloc a la via voluntària i, en el seu cas, per via de
constrenyiment, quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.
Article 15.-Obligacions dels beneficiaris
Atorgat l’ajut , els beneficiaris estan obligats a:
−
−
−
−
−
−

Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva
aplicació
Justificar el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de
la subvenció.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans
competents, aportant tota la informació que els sigui requerida.
Comunicar a l’Ajuntament la concessió concurrent d’altres ajuts atorgats per altres
administracions o privats.
Comunicar a l’ajuntament el cessament de l’activitat econòmica o el seu traspàs.
Complir qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases.

Article 16.-Disposició final
En tot allò no previst en aquestes bases particulars serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i el seu reglament desenvolupat i aprovat el RD 887/2006 i
la resta de disposicions legals aplicables en l’ordenança general de subvencions de
l’ajuntament de Tordera (Butlletí oficial de la Província de Barcelona 21.08.2012)
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