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BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE CONVOCATÒRIA DE S UBVENCIONS 
PER A LES EMPRESES QUE CREÏN OCUPACIÓ 

 
 
CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
L’objecte d’aquestes bases és incentivar la creació d’ocupació d’aquelles empreses de 
Prats de Lluçanès, que contractin personal a l’atur amb caràcter indefinit per més d’un 
any, sempre que durant els dos anys anteriors no hagin disminuït el nombre de 
treballadors de la plantilla. Només es podrà rebre subvenció per un màxim de dos 
treballadors contractats. 
 

 
CAPÍTOL II: FINALITAT 
 
Per dur a terme accions de foment de l’ocupació a Prats de Lluçanès, s’estableix l’ajut 
a la creació d’ocupació per part d’empresaris, ja sigui persona física o jurídica. 
 
 
CAPÍTOL III: PERSONES BENEFICIARIES 

 
Empreses que contractin personal a l’atur, durant l’exercici 2019, amb caràcter indefinit 
per més d’un any i que no hagin disminuït el nombre de treballadors de la plantilla en 
els dos anys anteriors a la seva sol·licitud, amb les limitacions que consten al capítol 1. 

 
CAPÍTOL IV: REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES  

 
- Les empreses que contractin personal a l’atur amb caràcter indefinit per més 

d’un any i que no hagin disminuït el nombre de treballadors de la seva plantilla 
en els dos anys anteriors. Per obtenir la subvenció hauran d’aportar la 
documentació presentada a la Seguretat Social els dos darrers anys en que es 
pugui veure clarament el número de treballadors de l’empresa. En el cas 
d’empreses de nova creació, s’haurà d’adoptar la documentació des del 
moment de la seva creació. 
 

- No tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, la 
Seguretat Social i l’Agència Tributària. 
 

- No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- No haver estat  sancionats, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat 
d’obtenir subvencions. 
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CAPÍTOL V: QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LA SUBVENCIÓ  
 

L’ajuntament de Prats de Lluçanès abonarà la quantitat de 50.00 EUR mensuals per 
cada treballador contractat el 100% de la jornada o proporcional d’acord amb la 
jornada de treball que realitzi, amb un mínim de mitja jornada i amb un màxim de 2 
treballadors durant el termini d’un any per ordre de sol·licitud i fins a esgotar la dotació 
pressupostària destinada a aquesta ajut. 

L’atorgament d’aquest ajut és compatible amb altres ajuts. 

 
 
CAPÍTOL VI: PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 
El període de presentació de les sol·licituds és des de l’aprovació de les bases fins el 
29 de novembre de 2019. 

 
El lloc de presentació de les sol·licituds és a les Oficines Municipals de l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès, ubicades al Passeig del Lluçanès s/n. En qualsevol cas, es podran 
presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l’article 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
La documentació a presentar és la següent: 

 
-  Model de sol·licitud normalitzat en el qual hi haurà de constar el nom de la 
persona sol·licitant, adreça, telèfon, DNI. Així mateix, haurà d’indicar una adreça 
de correu electrònic a efectes de notificacions respecte a la subvenció. (Annex 1). 
 
-   Documentació acreditativa de la persona sol·licitant: DNI, NIF o NIE. 
 
- Declaració responsable (Annex 2). 
 
-  Alta en el Cens d’Empreses, Professionals i Retenidors: obligacions censals 
(Model 036 o 037). 
 
-  Documentació acreditativa de la ubicació de l’empresa a Prats de Lluçanès. 
 
-  Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i 
conformat per l’entitat bancària. (Annex 3). 
 
-  Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions 
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries 
amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya. 
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-  Còpia dels nous contractes. 
 
- Documentació del número de treballadors de l’empresa des dels darrers 2 anys 

i en cas de nova empresa, des de la data de constitució. 
 

 
CAPÍTOL VII: PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 
Un cop presentada, la sol·licitud serà objecte d’estudi i informe per part de la comissió 
avaluadora, que es l’òrgan competent per a la instrucció del procediment, constituïda 
per les persones següents: 

 
Irene Palou Santanera - Tècnica 
Anna Clària Vila – Secretària-interventora 
Sara Blanqué Dolado – Tècnica d’Administració Especial 
 

Aquesta comissió verificarà que el/la sol·licitant ha presentat la documentació exigible, 
dins del termini establert, i que compleix els requisits establerts en aquestes bases. 

 
La Junta de Govern Local serà l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient de 
concessió de la subvenció. El termini màxim per resoldre i notificar la subvenció serà 
de 60 dies des de la finalització del termini de la presentació de les sol·licituds. La 
manca de resolució en el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 

 
Els criteris de selecció per poder accedir a la subvenció són el compliment dels 
requisits de persona beneficiaria que estableix el capítol 4 i la presentació de la 
documentació del capítol 6 i es concediran per rigorós ordre de presentació. 

 
 
CAPÍTOL VIII: INCOMPLIMENT 

 
Procedirà la revocació total o parcial de la subvenció proposada o atorgada, i, si 
escau, el reintegrament dels fons rebuts, en el cas que el beneficiari incompleixi les 
obligacions establertes en aquestes bases o en la normativa general de subvencions. 
 
CAPÍTOL IX: RENÚNCIA 
 
Els beneficiaris poden renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a la 
subvenció atorgada, tot comunicant, mitjançant escrit motivat, en un termini màxim de 
quinze dies des del moment en que es produeixi el fet que motivi la renúncia i, a 
aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent. 
 
 



 

Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513 Prats de Lluçanès (Lluçanès) 
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat 

 

CAPÍTOL X: PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
L’import de la subvenció s’abonarà en dos pagaments, 50% a l’atorgament de la 
subvenció i 50% un cop justificada. 

  
CAPÍTOL XI: SEGUIMENT, VERIFICACIÓ I CONTROL 
 
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès establirà els mecanismes de seguiment i avaluació 
que permetin comprovar el grau de compliment. 
 
Aquesta convocatòria de subvencions és lliure, revocable i no dóna dret a futures 
convocatòries. 
 
 
CAPÍTOL XII: TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 

 
Les despeses s’han de justificar mitjançant originals i còpies compulsades dels rebuts 
de pagament en el Règim General de la Seguretat Social. 

 

La subvenció es justificarà durant els primers dos mesos de l’any de finalitzar l’any de 
contractació objecte de la subvenció.   

 

CAPÍTOL XIII: APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANÇAMEN T 

 
El pressupost de que disposa la regidoria de Promoció del Municipi de l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès en el seu pressupost ordinari per a l’any 2019 és: 

a. Ajuts a les empreses que creïn ocupació. L’import màxim corresponent 
a l’atorgament d’aquesta subvenció, juntament amb la subvenció per 
promoure la modernització dels establiments comercials i la subvenció 
per a promoure la implantació de nous establiments comercials, és de 
5.000,00 EUR per l’any 2019, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
433,470 dels pressupostos de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès,  
 

b. La concessió de les subvencions resta condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 

 
 
CAPÍTOL XIV: OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

 
Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions següents: 
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- Justificar el compliment dels requisits i 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. 
 
- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 
 
-Complir qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de les 
disposicions generals vigents. 
 

 
CAPÍTOL XV: DISPOSICIÓ FINAL 
 
 

En tot allò no recollit en aquetes Bases Específiques la Convocatòria es regirà per la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial Decret 887/2006, de 
21 de juny, que la desenvolupa. 
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ANNEX 1 

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A EMPRESES I COMERÇOS  

DE PRATS DE LLUÇANÈS 2019 

 

 
TIPUS DE SUBVENCIÓ: 

� Ocupació  � Modernització  � Implantació  � Locals buits 

 

 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
NOM I COGNOMS: 

DNI: 
 
ADREÇA: 
 
CP I POBLACIÓ: 

TELÈFON: 
 
ADREÇA ELECTRÒNICA: 
(per notificacions electròniques) 
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DOCUMENTACIÓ SUBVENCIONS QUE CREÏN OCUPACIÓ 

 

DADES DE L’ACTIVITAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR: 

� Còpia dels nous contractes 

� Documentació del número de treballadors de l’empresa dels dos darrers anys i en 
cas de nova empresa, des de la data de constitució. 

� Documentació acreditativa de la persona sol·licitant: DNI, NIF o NIE  

� Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb 
la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i 
la Generalitat de Catalunya. 

� Declaració responsable (Annex 2) 

� Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat 
per l’entitat bancària. (Annex 3). 

� Alta en el Cens d’Empreses, Professionals i Retenidors: obligacions censals (Model 
036 o 037). 

 
 

 
NOM DE L’ACTIVITAT: 

DATA D’ALTA EN EL RETA (AUTÒNOM) O RÈGIM GENERAL DE  LA 
SEGURETAT SOCIAL: 

 
NÚMERO D’AFILIACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL: 

 
ADREÇA: 

CP I POBLACIÓ: 

TELÈFON: 
 
ADREÇA ELECTRÒNICA: 
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ANNEX 2 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

JO, .............................................................., amb DNI número: ......................., en 
representació de l’empresa ............................................... 

 
DECLARO: 

 
- Que la meva empresa està ubicada a Prats de Lluçanès. 
- Que desenvolupo una activitat econòmica i estic en possessió dels permisos 
exigibles relatius a l'activitat. 
- Que no tinc cap deute pendent amb l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, la 
Seguretat Social i l'Agència Tributària. 
- Que no estic incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 
de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
- Que no he estat sancionat, en resolució ferma, amb la pèrdua de la 
possibilitat d'obtenir subvencions. 
 
 

AUTORITZO: 
 
Autoritzo a l'Ajuntament de Prats de Lluçanès a comprovar qualsevol dada 
(fiscal, laboral, relativa al padró, o la que sigui necessària) d'aquesta declaració 
pels mitjans de què disposi legalment. 
 
 
Signatura 
 
 
 
Prats de Lluçanès,  .............. de ........................................ de 2019. 
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ANNEX 3 
 

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMEN T DE LA 
TRESORERIA DE L'AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 

 
 

- Nom i cognoms 
- DNI / NIE 
- Adreça 
- Població CP 
- Telèfon Mòbil 
- Adreça electrònica 

 
 
ALTA DE DADES BANCÀRIES: 

- Denominació de l'entitat bancària o d'estalvi 
- Codi IBAN 
- Adreça 
- Població  
- CP  
- Telèfon 

 
 
Diligència de conformitat de l'entitat de crèdit (signat i segellat) 
 
 
Signatura del/la creditor/a Segell entitat 
 
 
 
 
 
 
Prats de Lluçanès,.............. de........................................ de 2019 

 

 

 

 


