Ajuntament de Camprodon
ANNEX I
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA
“EMPRÈN TOT L’ANY A CAMPRODON”, ANY 2018 i 2019.
1. Bases Reguladores
Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan contingudes en
l'Ordenança específica per a la concessió de subvencions per al programa “Emprèn tot
l’any a Camprodon” aprovada amb data 2 de maig de 2017, i publicada en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 140, de data 21 de juliol de 2017.
El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà en règim de
concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi
d'establir una prelació entre aquestes d'acord amb els criteris de valoració establerts
en aquesta convocatòria, adjudicant, amb el límit fixat en el punt següent, aquelles que
hagin obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris.
2. Crèdits Pressupostaris
Els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció és el 1.9430.46802, i la
quantia total màxima de les subvencions convocades és de 10.000 euros.
3. Objecte, Condicions i Finalitat de la Subvenció
La subvenció té per finalitat fomentar la implantació de noves Activitats Industrials,
comercials i de serveis al municipi, amb seu a Camprodon i el foment de
l’emprenedoria.
Serà subvencionable fins un import màxim de 1.000 euros i tindran un plus de 500
euros les activitats innovadores segons informe de l’ Agència de Desenvolupament del
Ripollès, atenent a que podran ser considerades com a despeses subvencionables les
següents:
- Despeses de la seguretat social com autònom, en l’ exercici 2018 i 2019 (fins a un
màxim del 50% de l’ import total justificat).
- Despeses de tributs locals de 2018 i 2019, relacionats amb l’inici de l’ activitat
econòmica: taxes urbanístiques per l’ obtenció de llicències d’ obres; l’ impost de
construccions, obres i instal·lacions (ICIO); taxa d’ ocupació de terrasses, taxa
d’escombraries, taxa pel règim de llicència d’ activitats o règim de comunicació; impost
de vehicles de tracció mecànica per vehicles comercials.
- Despeses de gestoria per a la posada en funcionament de l’ activitat, sempre i quan
el servei l’ efectuïn gestories del municipi de Camprodon.
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- Despeses d’ arrendament de locals o despatxos corresponents a l’ exercici 2018 i
2019, a nom de l’ empresari individual.
- Despeses necessàries per inversions pel funcionament del negoci: maquinaria,
equipament informàtic, etc..).
La quantia exacte es determinarà a través del sumatori de les despeses elegibles.
En cada concepte, no es considerarà l’IVA com a despesa elegible per a ser
subvencionat.
4. Requisits per Sol·licitar la Subvenció i la Forma d'Acreditar-los
Ho poden sol·licitar les persones que reuneixin els següents requisits:
- Persones que trobant-se en situació d’ atur o anteriorment assalariades i
empadronades a Camprodon iniciïn una
nova activitat econòmica com a
empresari/ària individual en l’ exercici 2018 o 2019.
- Disposar d’ alta censal (model 036) a Camprodon en l’ exercici 2018 o 2019.
- Desenvolupar una activitat que no atempti contra la dignitat i igualtat de les persones,
fomenti la violència o vagi en contra els drets humans.
- Estar empadronat a Camprodon.
- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals amb l’ Ajuntament de
Camprodon, l’ Agència Estatal d’ Administració Tributària i amb la Seguretat Social.
5. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es poden presentar per a despeses de l’anualitat 2018 fins el dia 8 de
març de 2019 i per a despeses de l’anualitat 2019 fins a 31 de desembre de 2019, per
mitjà de la seu electrònica a disposició en la pàgina web de l’ Ajuntament de
Camprodon. El criteri per determinar l’ ordre d’ accés quan sigui necessari, serà l’
ordre de presentació de les sol·licituds i fins a l’ esgotament del pressupost assignat al
Programa per part de l’ Ajuntament de Camprodon.
Un cop exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dóna cap dret a
l’obtenció de la subvenció.
Les subvencions objecte d’ aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són
lliurament revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret a l’ obtenció
d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Només es pot presentar una sol·licitud per activitat econòmica establerta.
La sol·licitud ha d’ anar acompanyada dels següents documents:
- Instància de sol·licitud de la subvenció.
- Document descriptiu de l’ empresa (màxim 6 pàgines).
- Pla de viabilitat o Pla d’ Empresa.
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
- Certificat d’ empadronament.
- Declaració relativa a subvencions rebudes per altres Administracions o ens públics.
- Full de sol·licitud de transferència bancària.
- Alta censal de l’activitat.
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- Despeses i pagaments associats als conceptes subvencionables acreditats per mitjà
de factura i del certificat corresponent que acrediti la transferència de pagament de les
corresponents factures, emès per entitat financera o bé per mitjà del corresponent
rebut emès per l’ empresa que ha realitzat l’ objecte de la factura.
- Contracte d’ arrendament del local comercial o despatx si s’ escau.
- Acreditació de la situació d’ atur prèvia a l’ inici de l’ activitat o com a demandant
d’ocupació, i l’ informe de vida laboral.
- Alta en la Seguretat Social.
- Declaració responsable relativa al compliment de les obligacions tributàries amb
l’Agència Estatal d’ Administració Tributària i de les obligacions amb la Tresoreria de
la Seguretat Social.
5. Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment
L’ examen i valoració de les sol·licituds presentades anirà a càrrec d’ una Comissió de
Valoració formada pel Regidor de l’àrea de Promoció Econòmica, dos membres
tècnics de l’ Agència de Desenvolupament del Ripollès.
Si es detecta algun defecte i/o manca de documentació, es requerirà a l’ empresa que
esmeni el defecte en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció del
requeriment.
La Comissió de valoració formularà proposta de resolució a la Junta de Govern Local.
La competència per a la resolució de les sol·licituds de subvenció serà la Junta de
Govern Local.
6. Termini de Resolució i Notificació
Les resolucions seran notificades individualment per mitjà de la seu electrònica en el
termini màxim de 3 mesos a comptar des de la seva presentació.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat l’ acord de concessió legitima
als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
concessió de subvenció.
Pel cas que, es renunciés a la subvenció per algun dels beneficiaris, l’ òrgan
concedent pot acordar, sense necessitat d’ una nova convocatòria, la concessió de la
subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents a aquell en l’ ordre, sempre que amb la
renúncia per part d’ algun dels beneficiaris, s’ hagi alliberat crèdit suficient per atendre
al menys una de les sol·licituds denegades.
L’ òrgan concedent de la subvenció ha de comunicar aquesta opció als interessats, a fi
que accedeixin a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de deu dies.
Una vegada acceptada la proposta per part del sol·licitant o sol·licitants, l’òrgan
administratiu dictarà l’ acte de concessió i procedirà a la seva notificació.
7. Contingut i règim jurídic de la resolució de la subvenció
La Junta de Govern Local aprovarà la proposta de resolució que formuli la Comissió de
Valoració i haurà de tenir en compte
el següent:
1.- Identificació de l’ activitat econòmica beneficiària.
2.- Ajut concedit.
3.- Crèdit pressupostari al que s’ imputa la despesa.
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L’ acord de concessió de les subvencions posa fi a la via administrativa.
9. Forma de pagament de la subvenció
L’Ajuntament abonarà la quantitat subvencionada un cop aprovat l’atorgament definitiu,
mitjançant transferència al compte bancari de la persona beneficiària.
10. Revocació de la subvenció
En cas d’ incompliment de les condicions necessàries per a l’ atorgament de la
subvenció, l’ Ajuntament revocarà la subvenció i reclamarà les quantitats rebudes per
aquest concepte.
11. Règim jurídic
- Articles 240 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’ aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el
Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’ aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions.
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