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ANUNCI, d’aprovació de bases per a l’atorgament de subvencions
La Junta de Govern Local en sessió de data 17/12/2018 va aprovar les bases i
la convocatòria per l’atorgament de subvencions del programa Corbera Activa’t
per a persones que s’estableixin com autònomes per a la posada en marxa
d’una activitat econòmica.
En compliment d’allò previst a l’article 124.2 del ROAS, es sotmeten les bases
a informació pública pel termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la
publicació al BOPB, per tal que les persones interessades puguin presentar les
reclamacions i suggeriments que considerin escaients. En cas que en aquest
termini no se’n presentin s’entendrà aprovat definitivament.
Es transcriuen les bases aprovades:
BASES PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA
CORBERA ACTIVA’T PER A PERSONES QUE S’ESTABLEIXIN COM
AUTÒNOMES PER A LA POSADA EN MARXA D’UNA ACTIVITAT
ECONÒMICA.
1. Objecte
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el
procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les
subvencions que atorgui l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a través de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic del municipi destinades a finançar la
creació de noves activitats econòmiques per part de persones residents a
Corbera de Llobregat que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a
treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals ) o
noves persones sòcies de cooperatives de treball associat en els termes i en les
condicions previstes en aquestes bases.
2. Finalitat de les subvencions
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Corporació, aquestes
subvencions tenen com a finalitat incentivar la nova activitat econòmica i
l’increment de l’ocupació efectiva mitjançant el foment de l’autoocupació de les
persones desocupades de Corbera de Llobregat.

Constitueix el règim jurídic aplicable:
- L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat
- La Llei 38/2003 General de Subvencions i el Reglament de desenvolupament

aprovat pel Reial Decret 887/2006.
- El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per

Decret Legislatiu 2/2003.
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3. Règim jurídic.
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- La Llei 26/2010 de Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions

Públiques de Catalunya.
- El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter

Personal.
- Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- I la resta de normativa vigent aplicable.

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter
voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits
previstos per la normativa general de subvencions i les presents bases
reguladores, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys
posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
L'atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat
d'interès general i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu
reintegrament en els supòsits previstos en la normativa reguladora de les
Subvencions de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat.
La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de:
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació,
eficàcia i eficiència.
Correspon a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat la resolució de dubtes
interpretatius relatius a les previsions d'aquestes bases i a la gestió
d’aquestes subvencions.
4. Compatibilitats.
Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel
que fa a la suma dels imports, amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals
atorgades per a altres projectes.

No obstant, el seu import no podrà ser d'una quantia que, en concurrència
amb
d'altres
subvencions,
bonificacions
o
ajuts
rebuts
d'altres
administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el
cost de l'inici de l'activitat econòmica pel beneficiari. L'atorgament de la
subvenció no podrà donar com a resultat que el beneficiari de la subvenció
esmentada pugui oferir preus per sota dels considerats de mercat o que
signifiqui una alteració de les condicions de lliure competència.

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 1 de 1

20/12/2018 L'alcaldessa

Les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.
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5. Sol·licitants i beneficiàries.
Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen
aquestes bases aquelles persones que trobant-se empadronades a Corbera
de Llobregat, com a mínim dotze mesos abans de la data de publicació de la
convocatòria, s’hagin donat d’alta fiscal i hagin iniciat una nova activitat
econòmica com a treballadors o treballadores autònomes (empresaris i
empresàries individuals) a partir del dia 1 de gener de 2018, i que l'alta fiscal
sigui o s'hagi produït al municipi de Corbera de Llobregat. S'entendran també
beneficiàries del programa les noves persones sòcies de cooperatives de
treball associat enquadrades en el RETA que acompleixin les mateixes
condicions d'alta.

6. Condicions i requisits.
Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es
refereixen aquestes bases les persones que trobant-se empadronades a
Corbera de Llobregat iniciïn una nova activitat econòmica com treballadors o
treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals) o, de forma
col·lectiva, noves persones sòcies de cooperatives de treball associat, que
compleixin les condicions següents:
• Disposar d'alta d'activitat (model 036) a efectes fiscals al municipi de
Corbera de Llobregat a partir del dia 1 de gener de 2018 i de forma
continuada fins al moment de la sol·licitud.
• Desenvolupar, a criteri de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, una

activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat
de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no
portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni
que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o les empreses.
• No haver estat donat d'alta en el RETA (Règim Especial de Treballadors
Autònoms) per la mateixa activitat en el últim any anterior a la data d'alta.
• Estar empadronat/da a Corbera de Llobregat com a mínim dotze mesos
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abans de l'alta fiscal.
• Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament

de Corbera de Llobregat, un cop exhaurits els terminis.
• Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, l'Agència Estatal d'Administració
Tributària, la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de
subvencions atorgades per l'Ajuntament, si escau.

7. Documentació a presentar.
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- Instància

de sol·licitud de subvenció (inclou Declaració relativa a
subvencions rebudes de les Administracions o ens públics i altres relatives al
compliment de la normativa aplicable). Les sol·licituds per concórrer a les
subvencions regulades en aquestes bases s'han de formular mitjançant
impresos normalitzats que es podran obtenir al web de l'Ajuntament de
Corbera de Llobregat.

- Full de sol·licitud de transferència bancària i/o certificat bancari de titularitat

del compte.
- Alta censal d'empresaris/es o professionals individuals.
- Factures

originals o fotocòpies compulsades de les despeses i dels
pagaments associats als conceptes subvencionables acreditats per una entitat
financera o mitjançant el corresponen rebut.

- Contracte d'arrendament del local comercial o despatx si s'escau.
- Acreditació de situació laboral, prèvia a l'inici de l'activitat, a través d'informe

de vida laboral.
- Alta en Seguretat Social i de forma opcional IDC (Informe de dades per a la

cotització) del/la treballador/a.
- Dos certificats: un acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries

amb l'Estat i un altre de les obligacions amb la Seguretat Social (Els
sol·licitants podran substituir la presentació dels dos certificats acreditatius
del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i de les
obligacions amb la Seguretat Social per la declaració responsable que consta
en l'anvers al full de sol·licitud de la subvenció relativa al compliment
d'aquestes obligacions.
- Certificat d'empadronament de Corbera de Llobregat amb indicació de la
data
d'alta (De la mateixa manera, el certificat d'empadronament serà
obtingut d'ofici per l'Ajuntament).
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Totes les declaracions responsables que es realitzin en justificació del
compliment d’alguna/es de les obligacions anteriors portaran implícita
l’autorització a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat perquè aquest pugui
comprovar, d’ofici, les dades en poder d’altres administracions.
No obstant l'anterior, en qualsevol moment del procediment, l'Ajuntament de
Corbera de Llobregat podrà sol·licitar els documents d'aclariment o
complementaris necessaris així com tramitar la seva obtenció d'ofici.
8. Quantia de la subvenció.
La quantia de la subvenció màxima serà de 2.000 € per a aquelles persones
empadronats/des a Corbera de Llobregat que iniciïn una nova activitat
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econòmica com a treballadors o treballadores autònomes (empresaris i
empresàries individuals) o noves persones sòcies de cooperatives de treball
associat.
Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les que es
determinen a continuació:
. Les despeses en Seguretat Social: quotes corresponents al RETA (Règim
Especial de Treballadors Autònoms).
• Les despeses associades als següents tributs i preus públics locals
relacionats amb l'inici de l'activitat econòmica i al primer establiment (Taxa
Serveis Urbanístics per l'obtenció de Llicències i obres, Taxa de Guals, Preu
públic de residus, Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres i Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica), els tributs i preus públics autonòmics
relacionats amb l'inici de l'activitat i al primer establiment i dins el primer any
així com els informes tècnics obligatoris per la legalització de la nova
activitat.
• Les despeses de gestoria i/o assessorament per la posada en marxa de la

nova activitat, la tramitació de l'alta i pel compliment de les obligacions
fiscals o socials de la forma jurídica.
• Les despeses d'arrendament associades als locals o despatxos del primer any

afectes fiscalment a l'activitat.
Per procedir al càlcul de la quantia de subvenció, el sol·licitant haurà de
complir inicialment les condicions d'accés com a persona beneficiària
justificant-ho a través de l'alta censal, informe de vida laboral i certificat
d'empadronament tal com s'estableix en les bases.
La quantia exacta que es proposarà com a subvenció es determinarà a través
del sumatori de les despeses degudament presentades en el moment de la
sol·licitud i a nom d'un únic sol·licitant, amb el topalls màxims establerts per
aquestes Bases i sent susceptibles solament les despeses pagades en el
primer any d'activitat.
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Les despeses objecte del sumatori hauran d'estar degudament presentades
en el moment de la sol·licitud i amb els comprovants de pagament
corresponent. En el cas de les despeses de lloguer, només entraran en el
càlcul si s'adjunta el contracte a nom del sol·licitant.
L'Ajuntament de Corbera de Llobregat prorratejarà la quantia d'aquelles
despeses que per motius de co-titularitat o temporalitat, no s'ajustin a les
condicions de les bases.
9. Obligacions del beneficiari.
• Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.
• Complir el règim d'incompatibilitats vigent.
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• Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament i la restant

normativa aplicable.
• Acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb

l'Ajuntament, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Seguretat
Social.
• Justificar l'aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el

compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.
• Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi
amb posterioritat a l'atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no
compliment de les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la
corresponent renúncia.
• Col·laborar

en
l'Ajuntament.

les

actuacions

de

comprovació

i

informació

que

faci

• Disposar de la documentació empresarial i comptable que pugui ser exigida

pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats
d'inspecció i control.
• Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos

els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
• Declarar les subvencions rebudes de l'Ajuntament i d'altres administracions o

ens públics en el darrer any.
Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el
règim sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria,
estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions.
L'Ajuntament de Corbera de Llobregat quedarà exempt de les responsabilitats
civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions
a què quedin obligades les entitats destinatàries de les subvencions
atorgades. El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap
cas pel beneficiari.
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10. Procediment: Terminis i forma.
1.1. Presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds serà de VINT dies comptats a partir
de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província.
1.2. La sol·licitud es podrà presentar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(OAC), carrer de La Pau, 5. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds
en la forma i condicions que preveu l'article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre,
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del procediment administratiu comú de les administracions publiques. El model
normalitzat de la sol·licitud i els seus annexos es podran trobar al lloc web
següent: http://www.corberadellobregat.cat
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i
l’acceptació de les normes que la regulen.
El criteri per determinar l'ordre d'accés, quan sigui necessari, a la subvenció
serà l'ordre de presentació de les sol·licituds i fins a l'esgotament de la partida
pressupostària assignada a la convocatòria.
11. Resolució d'atorgament i /o denegació. Acceptació
Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els requisits establerts
en les bases reguladores i la resolució corresponent a cada sol·licitud s'emetrà
en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de la seva
presentació.
En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es
requerirà al sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del
dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació
de les esmenes necessàries. En el cas que no sigui esmenada la mancança dins
d’aquest termini se l’entendrà desistit de la sol·licitud.

L’òrgan responsable de la tramitació i instrucció del procediment per a
l’atorgament de la subvenció serà l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. Els membres de l’òrgan instructor seran
nomenats/des en cada convocatòria.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre
delegacions de competències i atribucions d’òrgans de l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a
les persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data
d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst als articles 42 i 43 de la
LPACAP.
La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa
es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent a la seva notificació.
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada per la persona beneficiària pel
transcurs de 10 dies a partir de la recepció de la notificació de la concessió
sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la
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Donat que l'únic criteri de valoració es el compliment dels requisits per a
accedir a la convocatòria, s'estableix el criteri de prelació relatiu a que, en cas
necessari, per a la resolució s'atendrà a l'ordre cronològic de presentació fins a
esgotar la partida pressupostària prevista.
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subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les condicions
imposades en la seva concessió.
12.

Justificació i control.

L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment, i pels mitjans que
estimi oportuns, a realització de l’activitat i el destí de les quantitats atorgades
en relació amb les seves adequades finalitats.
13.

Crèdit pressupostari

La quantitat que es destinarà a cada convocatòria anirà a càrrec de la partida
pressupostària o l'estat de previsió de despeses que s’especifiqui en el
moment d’aprovació de la convocatòria. L'Ajuntament de
Corbera de
Llobregat concedirà les subvencions fins que s'esgoti la partida pressupostària
prevista.
En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions, i en el transcurs
de l'exercici, quedés crèdit sense aplicació a la partida o l'estat de previsió de
despeses corresponents, es podrà atendre'n d'altres que a causa de les
disponibilitats pressupostàries haguessin quedat sense subvenció, sempre que
aquestes sol·licituds s'hagin presentat en el seu moment a la convocatòria i a
partir dels criteris, requisits, procediments i altres extrems d'aquestes bases.
14.

Forma de pagament

El pagament de la subvenció concedida es farà un cop aprovat l’atorgament
mitjançant transferència al compte bancari de la persona beneficiària.
15. Anul·lació i reintegrament.
Sense perjudici de les responsabilitats que s'escaiguin, l'Ajuntament de Corbera
de Llobregat procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció atorgada en
els casos d'incompliment següents:
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• La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts.
• El no compliment de la finalitat i/o les condicions en base a les quals la
subvenció va ser concedida.
• 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
i control per part de l'òrgan municipal que gestiona la subvenció.
També comportarà la revocació de la subvenció la renuncia per part de la
persona beneficiaria.
El pagament definit en la clàusula 14 es considera una bestreta i com a tal
aquesta pot derivar en un import a retornar en cas que la beneficiària no
compleixi els requeriments previstos.
Per a fer efectiu l'import total o parcial de la subvenció a retornar, es procedirà
en primer lloc per la via voluntària i, en el seu cas, per la via de constrenyiment
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quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària. Quan es procedeixi
per la via de constrenyiment, s'afegiran els interessos de demora
corresponents.
16.Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades
facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el
procediment de concessió de subvencions establerts en aquestes bases, d’acord
amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa
sobre protecció de dades estableix.
Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició presentant una instància al Registre general de l’Ajuntament.
17. Vigència de les presents bases
La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es
deroguin. En cas de modificació no substancial de les mateixes, els articles no
modificats restaran vigents.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

L’alcaldessa,
Montserrat Febrero i Piera

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 1 de 1

20/12/2018 L'alcaldessa

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
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