BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA IMPLANTACIÓ
EMPRESARIAL I LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL ESTABLES AL MUNICIPI D’ASCÓ

PRIMERA. FINALITAT
L’Ajuntament d’Ascó considera necessari, en el context actual, seguir apostant per l’impuls de
mesures dirigides a incentivar i reactivar l’activitat econòmica i l’ocupació, donant prioritat a
l’emprenedoria i a aquelles empreses del municipi que fomentin l’ocupació. Motius pels quals
s’estableixen les presents bases d’ajut.
SEGONA. OBJECTE
1. Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions per al foment de la implantació empresarial i la creació de llocs de
treball estables al municipi d’Ascó.
2. Concretament, són objecte de subvenció les actuacions següents:
a) Les inversions per nova instal·lació i les que es realitzin per ampliació o trasllat d'activitat.
b) La creació i manteniment de llocs de treball estables
3. Poden ser objecte de l’ajut en inversions els actius fixos, els béns d'equip, les instal·lacions i
les edificacions necessàries pel desenvolupament de l'activitat.
TERCERA. CRITERIS
1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual,
són lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en
anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu.
2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de
concurrència pública no competitiva, en base a l’ordre cronològic de presentació de sol·licitud.
3. La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la normativa
general reguladora de les subvencions de l’ajuntament d’Ascó i la restant normativa aplicable en
matèria de subvencions
QUARTA. CONDICIONS I REQUISITS
1. En tots els casos les persones beneficiàries hauran de trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries amb l’ajuntament.
2. Les inversions i activitats objecte de subvenció hauran d'estar ubicades al municipi d'Ascó i,
com a mínim, el 80% dels llocs de treball creats hauran de ser ocupats per treballadors/es que
tinguin el seu veïnatge administratiu al municipi d'Ascó.
3. Les contractacions laborals estables han de suposar increment net de plantilla (amb excepció
de les empreses provinents d’altres municipis que traslladin la seva producció al municipi d’Ascó),
desenvolupar-se en l'àmbit territorial del municipi i que es concertin amb persones en situació
d’atur que tinguin el seu veïnatge administratiu al municipi d'Ascó.
4. Es consideraran relacions laborals estables els contractes laborals de caràcter indefinit i els
projectes d’empresa de persones aturades inscrites a l’oficina de treball de la Generalitat (OTG) en

el moment d’iniciar l’activitat o durant els tres mesos anteriors, amb independència de la forma
jurídica que decideixin adoptar, que s’ubiquin al terme municipal d’Ascó.
5. Es consideren també relacions laborals de caràcter estable els següents contractes laborals,
sempre que gaudeixen de la qualitat d’indefinits:
a)
b)

Els contractes de treball en comú i els contractes de grup.
Els contractes a temps parcial, només quan la jornada de treball no sigui inferior a la meitat
de l’establerta en conveni col·lectiu o la que sigui habitual a l’empresa.

6. No poden ésser objecte de subvenció:
a) Les relacions laborals de caràcter especial del personal d'alta direcció
b) Els contractes de treball a domicili
c) Els contractes laborals no formalitzats per escrit
d) Els contractes laborals concertats amb persones que ja siguin titulars, en concepte de
treballador/a, d'un contracte laboral de caràcter indefinit
e) Les relacions laborals que hagin estat declarades de caràcter indefinit per sentència judicial a
instància del treballador/a afectat/da
f) Els contractes indefinits a temps parcial concertats conjuntament amb contractes de relleu com
a conseqüència de l'accés de treballadors/es a la jubilació parcial
g) Les relacions laborals de caràcter especial dels esportistes professionals
h) Les relacions laborals de caràcter especial de les persones que intervenen en operacions
mercantils per compte d’un o més empresaris/es sense assumir el risc d’aquestes operacions
i) Els contractes concertats per realitzar treballs que tinguin el caràcter de fixos discontinus
7. L’empresa no pot haver reduït sense motiu justificat la plantilla durant els sis mesos anteriors a
la data de formalització del contracte laboral, amb excepció de les empreses provinents d’altres
municipis que traslladin la seva producció al municipi d’Ascó.
8. L’ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades.
En cas d’incompliment per part dels perceptors/es de qualsevol de les obligacions previstes en
aquestes bases, l’ajuntament podrà procedir, previ tràmit d’audiència, a l’anul·lació o revocació
total o parcial de la subvenció, amb l’obligació inherent de les persones beneficiàries de retornar
les quantitats percebudes.
9. Els llocs de treball creats s’han de mantenir durant un període mínim de 4 anys, així com
l’increment net de plantilla. I en cas d’extinció de la relació laboral s’ha de cobrir la vacant, amb
les mateixes condicions, per termini màxim d’un mes.
10. Les persones beneficiàries de la subvenció per inversions resten obligats a mantenir
l’activitat durant un període mínim de 8 anys.
11. En cas de contractes a temps parcial es prorratejarà proporcionalment la subvenció per lloc
de treball creat.
12. Cal dipositar garantia.
CINQUENA. PERSONES BENEFICIÀRIES
1. Podran ser persones beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars
d'activitats industrials, de serveis i professionals que reuneixin les condicions següents:

a) La persona titular de l’activitat haurà de disposar d'un centre de treball estable, no itinerant, al
municipi d'Ascó
b) Concertar o haver concertat una o diverses relacions laborals estables que suposin un
increment net de la plantilla (amb excepció de les empreses provinents d’altres municipis que
traslladin la seva producció al municipi d’Ascó) a partir de l’execució dels primers 90.000€ en la
inversió per a la nova instal·lació objecte de la subvenció.
c) Complir la resta de requisits i condicions que exigeixen les presents bases
2. Queden expressament excloses de la possibilitat d'obtenir subvenció:
a) 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.
b) Els bancs i caixes d'estalvi i entitats financeres i de crèdit en general.
c) Les empreses i activitats professionals instal·lades dintre de l'àrea destinada a Serveis
Generals Tècnics (SGT) assenyalada a les Normes Subsidiàries de l'Ajuntament d'Ascó.
d) Les empreses i activitats professionals de subcontracte de les esmentades en la lletra c)
anterior.
e) Les empreses productores i/o distribuïdores d’energia elèctrica.
f) Les empreses que presten serveis de telecomunicacions a l’empara de la Llei 11/1998, de 24 04-1998 General de Telecomunicacions.
SISENA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
1. Sobre els costos d’inversió: fins el 30% del cost d'inversió amb un màxim de 90.000 €.
A partir dels 90.000€ d’inversió acreditada, es fixen els següents imports addicionals de subvenció
vinculats a la contractació de caràcter indefinit de treballadors/es del municipi d’Ascó, segons els
nombre de treballadors/es:








Un treballador/a: 10.000€
Dos treballadors/es: 20.000€
Tres treballadors/es: 30.000€
Quatre treballadors/es: 50.000€
Cinc treballadors/es: 70.000€
Sis treballadors/es: 100.000€
Set o més treballadors/es: 160.000€

2. Sobre costos tributaris:


Impost sobre construccions, instal·lacions i Obres:
Creació de llocs de treball
De 1 a 3
De 4 a 6
7 o més



% de subvenció
25%
50%
100%

Impost sobre activitats econòmiques (sobre la quota municipal):
Període
Primer any
Segon any

% de subvenció
Fins el 100%
Fins el 75%

Tercer any
Quart any

Fins el 50%
Fins el 25%

3. Per lloc de treball estable creat i ocupat per treballadors/es que tinguin el seu veïnatge
administratiu a Ascó, amb un import màxim de 100.000€:



Per els 5 primers llocs de treball: 8.000€
A partir del sisè lloc de treball: 3.000€

SETENA. SOL·LICITUDS
1. Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model
d’instància normalitzat, al registre general de l’Ajuntament. Es podrà sol·licitar la subvenció des
de la publicació de l’aprovació definitiva i publicació íntegra de les bases de subvenció en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
2. Per sol·licitar la subvenció caldrà presentar, a més, la documentació següent:

















Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i acreditació de la representació
Fotocòpia del CIF de l’empresa
Còpia de l’escriptura de constitució i modificacions de la societat inscrites al
Registre mercantil o al de cooperatives
Declaració responsable de no estar sotmès en cap de les circumstàncies
previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la
subvenció
Declaració responsable de compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social
Còpia de l’últim rebut de l’IAE o d’alta si és de nova creació
Còpia de l’alta censal de l’empresa a l’AEAT
Memòria del projecte amb una presentació de l'empresa, del producte, del mercat
i del procés productiu o servei.
Detall valorat de les inversions
Estudi econòmic amb l'evolució provisional del compte d'explotació i dels
balanços de situació dels propers tres anys, si es tracta d'una activitat de nova
creació.
Memòria subscrita pel representant legal de l'empresa, en què es relacioni i
justifiqui un increment net de plantilla (excepte les empreses que traslladen la
seva producció a Ascó provinents d’altre municipi)
Còpia compulsada del contracte o contractes laborals concertats per cobrir les
places de nova creació.
Còpies compulsades dels butlletins de cotització a la Seguretat Social
corresponents a l'any natural immediatament anterior a aquell en què es produeixi
la sol·licitud, i també dels butlletins dels mesos següents, fins a l'últim
confeccionat abans de la data de formalització del contracte o contractes laborals
pels quals es sol·licita subvenció.
Còpies compulsades de les relacions nominals de treballadors/es corresponents
a l'any natural immediatament anterior a aquell en què es produeixi la sol·licitud, i
també de les relacions dels mesos següents, fins a l'última confeccionada abans
de la data de formalització del contracte o contractes laborals pels quals es
sol·licita subvenció.

3. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la
subvenció.
4. L’ajuntament comprovarà d’ofici la situació d’estar al corrent de les obligacions tributàries
municipals. A aquests efectes, s’unirà als expedients individuals prova fefaent d’aquests
extrems.
5. Tots els documents presentats seran originals o còpies compulsades, lliurant la
documentació en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Ascó, en qualsevol de les formes
previstes en l'article 38 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.
VUITENA.- FORMA I TERMINI DE L’ATORGAMENT A LES PERSONES BENEFICIÀRIES
1. Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió tècnica constituïda a aquests
efectes i integrada per l’alcalde/essa, el regidor/a de promoció econòmica, el regidor/a
d’hisenda, l’arquitecte/a municipal i l’interventor/a municipal, qui emetrà un informe previ a la
resolució de la subvenció.
2. La Comissió podrà rebre assessorament extern per part de persones professionals en la
matèria.
3. L’atorgament de la subvenció es realitzarà mitjançant acord de la Junta de Govern Local.
4. El termini màxim de resolució de l’atorgament serà de sis mesos des de la presentació de la
sol·licitud.
5. Les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en
el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu contra la resolució de l’ajut.
6. No es podran atorgar subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.
7. La persona beneficiària de la subvenció podrà optar pel cobrament únic i íntegre de l’ajut o
pel seu prorrateig durant el termini de 8 anys (en cas de la subvenció relativa a implementació
activitat) o de 4 anys (en relació a la subvenció vinculada als treballadors/es)
NOVENA. COMPATIBILITAT
1. Sense perjudici del que pugui establir-se per altres administracions públiques, l’ajut tindrà la
condició de compatible amb les que puguin lliurar altres organismes.
2. Les subvencions per inversió establertes en aquestes bases no són compatibles amb l'actual
sistema de subvencions municipals per a activitats comercials, industrials i professionals.
DESENA. GARANTIES
1. La persona beneficiària haurà de presentar garantia adequada i suficient en el cas de
sol·licitar gaudir de la subvenció íntegre en un pagament, l’import de la qual serà notificat
adequadament per l’ajuntament, per tal de fer front al reintegrament total o parcial de la
subvenció en cas d’incompliment de les condicions.

2. La garantia es retornarà transcorregut el termini de 8 anys, comptats a partir de la data de
constitució en el cas que s’hagi optat pel cobrament únic per l’import total de la subvenció.
Podent-se procedir al reajustament anual.
3. Només s’admetrà la constitució de garantia en les següents formes:
a)
b)
c)

Aval bancari.
Contracte d’assegurança de caució.
Metàl·lic.

ONZENA. JUSTIFICACIÓ DE L’AJUT ATORGAT
1. Finalitzada l’execució del projecte, l’ajuntament estendrà acta de comprovació que es
subscriurà conjuntament amb la persona beneficiària de la subvenció.
2. Les subvencions s’han de justificar mitjançant:
 documentació acreditativa de la despesa, quant a inversions (factures), en el benentès
que en cas de no justificar-se la totalitat per la qual s'atorgà la subvenció, aquesta es
modificarà a la baixa d'acord amb la justificació de la despesa.
 fotografies acreditatives de la inversió realitzada
 contractes laborals i TC2 anuals
DOTZENA. SUBROGACIÓ EN SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ D’EMPRESA
1. Les empreses resultants de processos de successió d’empresa, bé sigui per fusió o absorció
de persones beneficiàries d’ajuts, bé per qualsevol altre supòsit, per poder gaudir dels ajuts
atorgats a les persones beneficiàries originals, són obligades a sol·licitar expressament
mitjançant instància la subrogació i també:
a)

Acreditar documentalment la fusió, absorció, o el cas que motiva la successió
d’empresa.
b) Acreditar documentalment el seu propi compliment del conjunt de les condicions
imposades per les bases reguladores per poder ser beneficiària dels ajuts concedits
al beneficiari original, en particular, en allò que es refereix a la creació neta
d’ocupació.
2. Les sol·licituds de subrogació seran resoltes per la Junta de Govern. Si s’acordés la
subrogació en la posició jurídica de la persona beneficiària original, l’efectivitat de l’acord es
condicionarà suspensivament a la presentació, per part de la nova persona beneficiària, d’aval
bancari o garantia suficient en els mateixos termes que s’exigeixen a les persones beneficiàries
originals. Un cop verificat això, es cancel·larà i retornarà l’aval de la persona beneficiària
original.
3. El coneixement per qualsevol altre mitjà de l’extinció d’una empresa beneficiària d’un o més
ajuts a què fan referència les presents bases, comportarà si l’expedient encara es troba en
tràmit de control de la subvenció i justificació del compliment del seu objecte, la incoació
d’expedient de revocació i recuperació de l’ajut, per incompliment, d’acord amb els següents
tràmits:
a) Si l’empresa beneficiària ha estat objecte de fusió, absorció, o successió de qualsevol mena,
a l’expedient de revocació de l’ajut per incompliment es donarà audiència a l’empresa
absorbent, resultant de la fusió, o successora per qualsevol causa, i se la tindrà com a part
directament interessada en l’expedient a efectes de subrogació.

b) Competeix a l’empresa absorbent, resultant de la fusió, o successora per qualsevol causa
acreditar, en aquest tràmit d’audiència el que disposa a l’apartat 1 de la present base.
TRETZENA. RÈGIM SANCIONADOR
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador
que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions,
la Llei general pressupostària i la Llei general tributària.
2. L’Ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i abonada
indegudament de conformitat amb la legislació vigent i les presents bases.
CATORZENA. PUBLICITAT I CONVOCATÒRIA
1. Aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, així com en
la seu electrònica de l'ajuntament.
2. La convocatòria de subvencions haurà de publicar-se en la Base de Dades Nacionals de
Subvencions (en avant BDNS). Posteriorment, la BDNS en trametrà l'extracte al Butlletí Oficial
de l’Estat per a la seua publicació. Així mateix, es donarà publicitat de la convocatòria en el
Tauler d'Anuncis de la seu electrònica d'aquest ajuntament
DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el que es
disposa als articles 239 al 241 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, als articles 118 a 129 del Decret
179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya i a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Ascó.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquestes bases deroguen, i per tant substitueixen, les anteriors bases de subvenció per al
foment de la implantació empresarial i la creació de llocs de treball estables al municipi d’Ascó.

