
 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS PER A INCENTIVAR LA INSERCIÓ LABORAL PER 
COMPTE PROPI DE LES PERSONES DESOCUPADES DEL BERGUEDÀ EN 
INICIATIVES D’ECONOMIA SOCIAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA 
COMPLEMENTARI DE GARANTIA DE LA COHESIÓ SOCIAL. 
 
1. OBJECTE 
L’objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió de 
subvencions per a incentivar la inserció laboral per compte propi de les 
persones desocupades de la comarca del Berguedà, prioritzant les iniciatives 
d’economia social. 
 
Aquesta línia d’actuació s’emmarca en el PROJECTE EINA, un projecte 
impulsat pel Consell Comarcal del Berguedà on es desenvolupen diferents 
projectes ocupacionals amb l’objectiu de combatre l’atur, promoure la inserció 
laboral dels col·lectius amb més dificultat i la dinamització del mercat de treball 
local, mitjançant la proposta de contractació de persones aturades i en situació 
de vulnerabilitat social a la comarca del Berguedà i l’impuls a l’autoocupació 
d’aquestes. 
 
El Projecte EINA-AUTOOCUPACIÓ es centra en la línia d’incentius a les 
persones emprenedores que es regulen en aquestes bases tenen per objectiu 
combatre l’atur, impulsar la presència de l’economia social a la comarca i 
empoderar a les persones emprenedores per tirar endavant la seva idea de 
negoci. 
 
Aquestes bases són compatibles amb aportacions, subvencions i ajuts d’altres 
administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals amb el 
mateix objecte. No obstant això, l’import total de les diferents assignacions 
econòmiques per les mateixes despeses no excedirà en cap cas la despesa 
final justificada. 
 
2. RÈGIM JURÍDIC 
Aquest projecte s’emmarca en el Programa Complementari de Garantia de la 
Cohesió Social i la seva definició d’actuacions que va ser aprovada per Ple del 
Consell Comarcal en data 18 de desembre de 2013. 
 
Igualment constitueix regim jurídic aplicable la Llei 38/2003 de 17 de novembre. 
General de Subvencions. 
 
3. REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES. 
Podran ser beneficiàries dels ajuts econòmics, les iniciatives emprenedores 
que compleixin els següents requisits: 
Ser persones en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació a les 
Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya, de manera prioritària: 
Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi 
d’atur. 



 

 Aturats de llarga durada. 

 Majors de 45 anys. 

 Joves de 16 a 35 anys. 

 Persones amb discapacitats. 

 Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur. 

 Dones desocupades. 

 Famílies monoparentals. 

 Ser persones empadronades i residents al Berguedà (com a mínim 3 
mesos anteriors al moment de la publicació de la convocatòria) o que hi 
instal·lin el seu negoci, o bé ser noves societats civils professionals o 
altres fórmules jurídiques emprenedores i/o de l’economia social i 
solidària domiciliades amb el centre de treball al Berguedà. 

 No haver estat donades d’alta al RETA o Règims especials o a una 
Mútua professional que sigui alternativa al RETA per la mateixa activitat 
laboral en els 12 últims mesos anterior a l’alta. 

 
4. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 
En el moment de la sol·licitud, les persones sol·licitants hauran de complir els 
següents requisits: 

 Presentar, a criteri del Consell Comarcal del Berguedà, 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 empreses. 

 No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la 
condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003). 

 Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició 
establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002). 

 Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui 
afectar. 

 Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb 
l’ajuntament del municipi del qual estigui empadronat/da, així com amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i/o la seguretat Social. 

 L’activitat empresarial i/o professional no es podrà simultaniejar amb 
qualsevol altra activitat per compte d’altri. 

 Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb 
posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas de no 
acompliment de les bases reguladores o en cas que sigui necessària la 
corresponent renúncia. 

 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. 



 

 Disposar d’una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació 
dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria. 

 Disposar d’un compte bancari. 
 
El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas per la 
persona beneficiària. 
 
Les persones beneficiàries hauran de romandre donades d’alta en el Règim 
Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en altres Règims especials o en 
una Mútua professional que sigui alternativa al RETA com a mínim durant 6 
mesos consecutius des de l’alta indicada en el moment de la sol·licitud. 
 
Les persones sòcies de cooperatives de treball associat enquadrades en el 
RETA hauran de complir les mateixes condicions d’alta. 
 
La sol·licitud de subvenció suposa l’acceptació específica de les presents 
bases i de les condicions fixades per a la seva aprovació. 
 
5. IMPORT, DESPESES I PERÍODE SUBVENCIONABLE 
Les despeses subvencionables podran ser les següents: 

 L’import corresponent a 6 mesos de cotització a la Seguretat Social en 
règim d’autònoms. 

 Despeses de gestoria (constitució o serveis) limitades a 300€. 

 Despeses de promoció o altre primer establiment per un import màxim 
de 500€. 

 
7. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, LLOC I 
DOCUMENTACIÓ 
7.1 Termini 
El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació es fixarà a la 
corresponent convocatòria. 
 
Un cop presentada la sol·licitud, s’atorgarà un període de 10 dies hàbils per 
esmenar la documentació requerida o aportar els documents preceptius, amb 
l’advertiment que si no es fa es considera que desisteix de la seva petició. Si no 
ho fa així, s’entendrà que desisteix, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, 
d’1d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
7.2 Lloc 
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari degudament 
complimentat que es facilitarà a la seu electrònica del Consell Comarcal del 
Berguedà (www.bergueda.cat). Les sol·licituds s’hauran de presentar al registre 
electrònic del Consell Comarcal. 
 
 

http://www.bergueda.cat/


 

7.3 Documentació a presentar 

 Sol·licitud de l’ajut econòmic degudament emplenada i signada 

 Fotocòpia i original de la documentació acreditativa de la persona 
sol·licitant: NIF o NIE. 

 Certificat d’empadronament, si escau. 

 Pla d’empresa i certificat de viabilitat emès per una entitat col·laboradora 
de la Generalitat de Catalunya o per l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà. 

 Acreditació de situació d’atur a través d’informe de vida laboral. 

 Declaració responsable conforme compleix tots els requisits per 
sol·licitar la subvenció. 

 Existència o no d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals 
o internacionals, per al mateix concepte. 

 En qualsevol moment el Consell Comarcal del Berguedà podrà sol·licitar 
els documents d’aclariment o complementaris necessaris. 

 
D’acord amb el que preveu l’art. 22 del RO 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de subvencions, la presentació de la 
sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització de la persona sol·licitant 
perquè l’òrgan que concedeix la subvenció obtingui de forma directa, mitjançant 
certificats telemàtics, l’acreditació que les persones beneficiàries es troben al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. No obstant, el/la sol·licitant podrà denegar expressament el 
consentiment i haurà d’aportar llavors els certificats de trobar-se al corrent tant 
en el compliment de les seves obligacions tributàries com amb la Seguretat 
Social. 
 
8. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licitud, l’òrgan competent, l’Àrea 
d’Inclusió del Consell Comarcal del Berguedà, a proposta de la comissió de 
valoració formada, verificarà la documentació i si aquesta no compleix els 
requisits es requerirà a les persones interessades, per tal que en un termini de 
10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa 
així s’entendrà que desisteix, d’acord amb l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre. 
 
Les subvencions, previ informe tècnic de la comissió de valoració, seran 
aprovades mitjançant Acord del Consell de Presidència en el termini màxim de 
6 mesos des de l’aprovació de la convocatòria. La manca de resolució 
d’atorgament en el termini indicat produeix l’efecte desestimatori. 
 
Els criteris de valoració de les sol·licituds seran els següents 

Criteris Puntuació màxima 

a) Valoració aspectes tècnics Es valorarà amb 70 punts, 
distribuïts de la forma següent: 

1. Qualitat, coherència i rigor del projecte 30 punts 



 

presentat 

2. Justificació de la viabilitat econòmica i 
financera del projecte 

20 punts 

3. Grau d’innovació del projecte 20 punts 

b) Valoració aspectes economia social Es valorarà amb 30 punts, 
distribuïts de la forma següent: 

1. Potencialitat en la creació de llocs de 
treball 

10 punts 

2. Impacte sobre les persones i el medi 
local 

10 Punts 

3. Inclusió de la perspectiva de gènere 5 punts 

4. Sensibilitat amb la protecció del medi 
ambient 

5 punts 

TOTAL 100 punts 

 
Els sol·licitants hauran de tenir una puntuació mínima de 50 punts per poder 
accedir als ajuts. 
 
La Comissió de Valoració estarà formada per tècnics/es del Consell Comarcal 
del Berguedà i de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. Aquesta 
comissió revisarà que les sol·licituds compleixen els requisits que les 
condicions particulars estableixen per les persones sol·licitants i farà la 
proposta d’ajudes tenint en compte els criteris de valoració establerts a les 
mateixes. 
 
La comissió es reserva el dret d’efectuar una entrevista personal amb els 
sol·licitants per tal de conèixer o aprofundir en qualsevol dels elements del 
projecte així com a sol·licitar la documentació complementària que estimi 
oportuna a efectes de comprovació. 
 
La resolució d’atorgament o denegació corresponent a cada sol·licitud es 
notificarà mitjançant correu electrònic i s’emetrà en el termini màxim de 3 
mesos a comptar des de la data de la seva presentació completa al registre 
electrònic del Consell Comarcal.  
 
9. TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució començarà quan ho indiqui la convocatòria i finalitzarà el 
31 de desembre de 2018. 
 
10. RENÚNCIA 
Els beneficiaris poden renunciar de manera expressa, totalment o parcialment, 
a la subvenció atorgada. Ho han de comunicar en un termini mínim de quinze 
dies abans de fer-la efectiva i, a aquest efecte, l’òrgan que va concedir l’ajut 
econòmic dictarà la resolució corresponent. 
 
 



 

11. PAGAMENT DELS AJUTS ECONÒMICS 
Un cop aprovada la resolució de concessió, es realitzarà en un únic pagament 
per transferència bancària. 
 
12. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT 
Sense prejudici de les responsabilitats que pertoquin, l’Ajuntament procedirà a 
la revocació total o parcial de l’ajut econòmic atorgat en els casos 
d’incompliment següents: 

 La sol·licitud de persones que no compleixin els requisits establerts al 
punt 4 de les presents bases. 

 La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts. 

 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 l’ajut 
econòmic. 

 El fet de no romandre donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors 
Autònoms (RETA) o en altres Règims especials o en una Mútua 
professional que sigui alternativa al RETA com a mínim durant 6 mesos 
consecutius des de l’alta indicada en el moment de la sol·licitud. En el 
cas de les propostes emprenedores amb més d’una persona participant, 
es revocarà parcialment l’ajut econòmic de manera que el Consell 
Comarcal aporti com a màxim un import de xXXX€ per persona 
participant que reuneixi aquest requisit. 

 
Per fer efectiu l’import total o parcial de l’ajut econòmic a retornar, al qual 
s’afegiran els interessos de demora corresponents, es procedirà en primer lloc 
per la via voluntària i, en el seu cas, per la via de constrenyiment quan no es 
retorni el reintegrament de manera voluntària, prèvia tramitació del 
corresponent procediment. 
 
13. SEGUIMENT, VERIFICACIÓ I CONTROL 
El Consell Comarcal establirà els mecanismes de seguiment i avaluació que 
permetin comprovar el grau de compliment. 
 
14. JUSTIFICACIÓ 
El termini màxim de presentació de la justificació serà de dos mesos, a comptar 
des de la finalització del termini del programa d’ajuts. 
 
Les despeses s’han de justificar, fins al total de l’ajut concedit, mitjançant: 

 El justificat i rebut de pagament de les despeses de les cotitzacions 
mensuals al Règim especial o RETA o a una Mútua professional que 
sigui alternativa al RETA de tot el període i si escau quotes de 
col·legiació professional que sigui alternativa al RETA de tot el període i 
si escau quotes de col·legiació professional o de carnets professionals. 



 

 Les factures de les despeses generades i els rebuts del seu pagament, 
d’acord amb el pressupost del Pla empresarial. 

Totes les despeses hauran de tenir el corresponent comprovant de pagament, 
rebuts, transferències o altra documentació acreditativa de les despeses 
efectivament realitzades. 
 
La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts comportarà 
la revocació de l’ajut econòmic i el seu reintegrament. 
 
Amb cada justificació s’haurà d’aportar un informe de vida laboral actualitzat de 
la persona beneficiària o de cadascun dels promotors/es de la iniciativa 
emprenedora a fi de comprovar que l’activitat empresarial i/o professional no 
s’ha simultaniejat amb qualsevol altre activitat per compte d’altri. 
 
15. PUBLICITAT 
Els ajuts econòmics atorgats a l’empara d’aquestes bases seran objecte de 
publicitat a través de la pàgina web del consell comarcal o qualsevol mitjà que 
es consideri oportú. 
 
Les persones i els projectes i els projectes emprenedors permetran la utilització 
de la imatge i divulgació de les seves activitats emprenedores en els mitjans de 
comunicació i mecanismes de difusió del programa, tant local com metropolità. 
La present convocatòria per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts econòmics per a 
l’autoocupació està cofinançada per la Diputació de Barcelona en el marc del 
Programa Complementari per a la Garantia de la Cohesió Social 2018. 
 
L’incompliment de les obligacions en matèria d’informació i publicitat donarà 
lloc a la revocació d’aquelles accions que no estiguin degudament informades o 
publicitades. 


