No havent-se registrat reclamacions contra l’acord d’aprovació provisional de les bases
i convocatòria de subvencions per al programa “Emprèn tot l’any a Camprodon”,
aprovat pel Ple de la Corporació de data 9 de març de 2020, publicat al BOP núm. 56
de 19 de març de 2020, durant el període d’exposició al públic, aquell acord ha
esdevingut definitiu, i es publica a continuació el seu text íntegre:
BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL
PROGRAMA “EMPRÈN TOT L’ ANY A CAMPRODON” PER A L’ IMPULS DE
L’ACTIVITAT EMPRESARIAL A CAMPRODON

La despesa màxima prevista per a la concessió d’aquestes subvencions estarà
limitada per la disponibilitat pressupostària de l’anualitat corresponent i es concretarà a
la convocatòria.
3.- Objecte, condicions i finalitat de la subvenció
L’objecte de la subvenció és, per una banda, fomentar la implantació de noves
activitats industrials, comercials i de serveis al municipi, amb seu a Camprodon; i, per
altra, fomentar l’emprenedoria. L’activitat s’haurà de posar en funcionament durant
l’any en curs de la convocatòria corresponent i ha de mantenir-se oberta durant el
període mínim d’un any.
Un mateix titular només pot rebre una sola subvenció en cada convocatòria anual, ja
sigui com a persona física o com a integrant d’una persona jurídica.
Només es pot atorgar una subvenció a un lloc físic en la mateixa convocatòria anual,
és a dir, la subvenció no es pot sol·licitar i no es pot atorgar per a un mateix lloc en el
qual, durant la convocatòria anual, ja s’hagi concedit una subvenció
La quantia subvencionable és fins a un import màxim de mil (1.000,00 €) euros.
Son despeses subvencionables:
- Despeses de seguretat social en la modalitat d’autònoms en l’anualitat en curs i fins a
un màxim del 50 % de l’import justificat.
- Despeses de tributs locals en l’anualitat en curs, relacionats amb l’inici de l’activitat
econòmica; en concret: l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions (ICIO);
taxes urbanístics per a l’obtenció de llicències d’obres; taxa per l’ocupació de terrassa;
taxa d’escombraries; taxa pel règim de llicència d’activitats o de règim de comunicació;
impost de vehicles de tracció mecànica en el cas de 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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2.- Crèdit pressupostari
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1.- Naturalesa jurídica
La naturalesa jurídica d’aquestes bases és d’unes subvencions per concurrència
competitiva i convocatòria pública anual que aprovarà la Junta de Govern Local.
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Aprovació definitiva de les bases de subvenció per al programa “Emprèn tot
l’any a Camprodon”.

- Despeses d’arrendament de locals o despatxos corresponents a l’anualitat en curs,
en el cas que l’emprenedor sigui una persona física.
- Despeses necessàries per a dur a terme inversions per al funcionament de l’activitat:
maquinària, equipament informàtic o qualsevol altra.
La quantia exacte es determinarà a través del sumatori de les despeses exigibles,
exclòs l’IVA.

4.- Beneficiaris i requisits

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 31 de desembre, aquest dia inclòs, de
l’any en curs a través de la seu electrònica que es troba a disposició en la pàgina web
de l’Ajuntament de Camprodon. L’atorgament de la subvenció per a cada projecte
dependrà de la disponibilitat de l’aplicació pressupostària, un cop esgotat aquesta no
s’atorgarà cap més subvenció, llevat que se suplementi, ni generarà cap dret per al
sol·licitant que estigui pendent de rebre subvenció.
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter voluntari i puntual, són
lliurement 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 en cap
cas.
La instància de sol·licitud de la subvenció ha d’anar acompanyada dels següents
documents:
- Document descriptiu de l’empresa o negoci (màxim 6 planes).
- Pla de Viabilitat o Pla d’Empresa.
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
- Certificat d’empadronament.
- Declaració sobre les subvencions rebudes d’altres administracions o ens públic pel
mateix concepte.
- Número de transferència bancària on fer la transferència.
- Alta censual de l’activitat.
- Relació de 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.
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5.- Presentació de les sol·licituds
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- Estar empadronades al municipi de Camprodon.
- Iniciar una nova activitat econòmica com a empresari o empresària individual durant
l’any en curs.
- Haver presentat, durant l’any en curs, el document d’alta censal (model 036).
- L’activitat en qüestió no pot atemptar contra la dignitat i la igualtat de les persones, no
fomenti la violència i que no vagi en contra dels drets humans universals.
- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals amb l’Ajuntament de
Camprodon, l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

ANUNCIS I EDICTES

Les persones que sol·licitin les subvencions objecte de les presents bases han de
complir tots següents requisits.:

- Còpia del contracte d’arrendament del local comercial o del despatx, si s’escau.
- Alta en la Seguretat Social.
- Declaració responsable relativa al compliment de les obligacions tributàries amb
l’Agència Estatal Tributària, amb qualsevol administració pública i amb la Tresoreria de
la Seguretat Social.

6.- Òrgan competent per a la instrucció i resolució
En el cas que les sol·licituds no continguin tots els documents necessaris o que sigui
incomplerta, per part d’alcaldia es requerirà que s’esmeni en els termes i terminis
establerts en la llei de procediment administratiu vigent.

En el cas que la Junta de Govern Local no aprovi exactament la proposta de la
comissió de valoració haurà de motivar el perquè d’aquesta decisió; si aprova la
proposta de la comissió de valoració serveix com a motivació la que consti en la
proposta de valoració. L’acord de la Junta de Govern Local posarà fi a la via
administrativa.

8.- Justificació
La justificació es realitzarà amb la presentació del compte justificatiu segons el model
normalitzat de l’Ajuntament de Camprodon. El termini per justificar les actuacions
s’establirà a la convocatòria corresponent.

9.- Forma de pagament de la subvenció
L’Ajuntament abonarà la quantitat acordada mitjançant transferència bancària al
número de compte facilitat per la persona beneficiària.

10.- Revocació de la subvenció
En el cas que s’incompleixi alguna de les condicions necessàries per a l’atorgament
de la subvenció, l’Ajuntament iniciarà el procediment de revocació d’aquesta i
reclamarà les quantitats rebudes per aquest concepte.
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Les resolucions seran notificades en la forma establerta per la legislació vigent en el
termini màxim de 3 mesos a comptar des de la seva presentació. En el cas que, en
aquest termini, no s’hagi dictat i notificat l’acord de resolució de la subvenció, aquesta
s’entendrà desestimada.
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7.- Termini de resolució i notificació de les sol·licituds
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S’estableix una comissió de valoració tècnica formada dos membres de l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès, designats a proposta d’aquesta per l’Alcalde. Aquesta
comissió, un cop examinada cada sol·licitud, formularà proposta de resolució a la
Junta de Govern Local, òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds.
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L’Alcalde,

Document signat digitalment al marge.

