CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PER A L’AUTOOCUPACIÓ A
ESPLUGUES DE LLOBREGAT.
1.- Bases especifiques de la convocatòria
Resulten d’aplicació les bases reguladores de les subvencions per a
l'autoocupació, la creació de Pimes i iniciatives d'Economia Social a Esplugues de
Llobregat, aprovades a la mateixa Junta de Govern Local en que s’aprova aquesta
convocatòria.
2.- Objecte i finalitat
2.1. Objecte: L’objecte dels ajuts que promou l´Ajuntament d´Esplugues de
Llobregat, regulats a les bases indicades, és l’increment de l’ocupació efectiva per
compte propi, mitjançant uns ajuts econòmics per a la creació del lloc de treball
propi (autoocupació) de persones desocupades del municipi.
2.2..- Finalitat: Els ajuts tenen per finalitat incentivar que les persones en situació
d´atur, puguin posar en marxa un projecte de negoci propi, que els permeti
autoocupar-se i progressar en la seva situació laboral i personal, contribuint així al
creixement del teixit econòmic d´Esplugues de Llobregat.
3.- Crèdit pressupostari
La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a
càrrec de la partida pressupostària corresponent, per import màxim de 50.000,00 €
per l´exercici 2021.
L’Ajuntament concedirà les subvencions fins que s’esgoti la partida pressupostària
prevista o fins el 30 de novembre de 2021.
La partida pressupostària per a aquesta Línia de subvencions serà 36 43301 47900
PROJECTES EMPRENEDORIA, del pressupost de la Corporació per als exercicis
2021.
4.- Persones sol·licitants i beneficiaries de les subvencions
Podran ser sol·licitants i/o beneficiàries de l´ajut per a l´autoocupació, la creació de
pimes i iniciatives d´economia social a Esplugues de Llobregat, les persones
emprenedores que compleixin els requisits i condicions establertes al punt 6 de les
Bases Reguladores, que hagin iniciat una activitat professional o empresarial en
què l´alta inicial (alta censal o IAE) i l´alta al règim especial de treballadors
autònoms (RETA) o altres règims especials, a partir de l´1 de gener de 2021.
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5.- Condicions i requisits
Les condicions i requisits necessaris per poder ser beneficiari/a dels ajuts
econòmics a les persones emprenedores, són els establerts al punt 6 de les
Bases Reguladores.
6.- Documentació a presentar
La documentació a presentar per les persones sol·licitants es detalla al punt 8 de
les Bases reguladores.
Les sol·licituds per concórrer a les subvencions s’ajustaran al que determina el
punt 8 de les Bases reguladores.
Les sol·licituds s'han de formular mitjançant el model de sol·licitud, degudament
complimentat de “Sol·licitud d'ajuts econòmics per a l'autoocupació” que es
facilitarà a la pàgina web d'internet de l'adreça: http://www.esplugues.cat.
7.- Quantia de la subvenció
L’Ajuntament aportarà un màxim de 5.000 € per projecte emprenedor i participarà
en la proposta beneficiària per a les despeses detallades al punt 5 de les Bases
Reguladores.
8.- Obligacions de la persona beneficiària
Les obligacions de les persones beneficiàries es detallen al punt 7 de les bases
reguladores.
9.- Procediment: terminis i forma
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació per part dels
sol·licitants serà a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins al 30 de novembre de 2021. No
obstant, aquest termini restarà condicionat a l’aprovació definitiva de les Bases
reguladores.
Es fixa el termini d´execució entre el dia següent de l´aprovació d´aquestes bases i
el 30 de novembre de 2022.
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 Línia de subvenció. Una vegada exhaurit el
pressupost, la presentació de sol·licituds no donarà cap dret a l’obtenció de l’ajut.
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El termini de presentació de la justificació és de dos mesos, a comptar des de la
finalització del termini d’execució del programa d’ajuts. Les despeses s’han de
justificar, fins al total de l’ajut concedit, mitjançant:
-

-

Els justificants i rebuts de pagament de les despeses de les cotitzacions
mensuals al règim especial o RETA de tot el període i, si escau, de les
quotes de col·legiació professional o de carnets professionals.
Les factures de les despeses generades i els rebuts de pagament, d’acord
amb el pressupost del pla empresarial. Totes les despeses han de tenir el
comprovant de pagament corresponent, rebuts, transferències o alguna altra
documentació acreditativa de les despeses que s’han fet efectives

El punt 9 de les Bases reguladores recull el procediment, termini i forma de
presentació de sol·licituds (9.1), d’admissió de sol·licituds (9.2), de resolució
d’atorgament i/o denegació (9.3), l’òrgan competent per a la instrucció i la resolució
(9.4), la notificació (9.5), el pagament (9.6), la finalització de la línia de subvenció
(9.7), la impossibilitat de reformulació de sol·licituds (9.8) i el període
subvencionable (9.9).
10.- Anul·lació i reintegrament
Els supòsits d’anul·lació i reintegrament es troben recollits al punt 10 de les Bases
reguladores.
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