E D I C T E
Bases reguladores concessió incentius empreses i nous emprenedors
PG B 2015 /160 General 2015/264
El Ple de l’Ajuntament de Sils, en sessió de data 5 de març de 2015, ha aprovat inicialment les
Bases reguladores per a la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors. Bases
reguladores per a la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció
de l’ocupació al municipi de Sils.
L’acord esmentat, juntament amb l’expedient corresponent, se sotmeten a tràmit d’informació
pública per termini de vint dies en compliment del que es disposa a l’article 124 del Reglament
d’obres, activitats i serveis del ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995. Si durant
aquest termini no es presentessin reclamacions ni al·legacions, l’acord esdevindrà
definitivament adoptat.
Simultàniament, es publiquen en annex les Bases aprovades, i s’obre la corresponent
convocatòria si bé condicionat resolutòriament al resultat del tràmit d’informació pública.
Bases reguladores per a la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació al municipi de Sils
Article 1. Objecte.
1.1. Aquestes bases tenen per objecte establir un sistema d'ajuts per tal d'incentivar la creació de
llocs de treball al municipi de Sils, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, a
favor de les empreses que incrementin el nombre de treballadors de la seva plantilla amb
residència al municipi de Sils, mitjançant la Xarxa de Serveis Integrals per a l’Ocupació (SIO)
de l’Ajuntament de Sils. S'estableix també un sistema d'incentius a la promoció de
l’emprenedoria i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses al municipi de
Sils. Aquests ajuts tenen com a objectiu l’impuls i el foment per a la creació de noves empreses
i llocs de treball. Aquests ajuts són compatibles amb la resta d'ajuts previstos per aquests
conceptes d'altres administracions.
1.2.No podran ésser objecte de subvenció:
1. Les relacions laborals de caràcter especial a què fa referència l’article 21 del RDL 1/1995, de
24 de març, pel qual s’aprova l’Estatut dels Treballadors.
1

RDL 1/1995, de 24 de marzo.

Artículo 2. Relaciones laborales de carácter especial.
1. Se considerarán relaciones laborales de carácter especial:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

La del personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c (Artículo 1. 3 c): Se excluyen del ámbito regulado por
la presente Ley: La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o
miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que
su actividad en la empresa sólo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo).
La del servicio del hogar familiar.
La de los penados en las instituciones penitenciarias.
La de los deportistas profesionales.
La de los artistas en espectáculos públicos.
La de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el
riesgo y ventura de aquéllas.
La de los trabajadores minusválidos que presten sus servicios en los centros especiales de empleo.
La de los estibadores portuarios que presten servicios a través de sociedades estatales o de los sujetos que
desempeñen las mismas funciones que éstas en los puertos gestionados por las Comunidades Autónomas.
Cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado como relación laboral de carácter especial por una Ley.
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2. Els contractes laborals no formalitzats per escrit.
3. Els contractes laborals concertats amb treballadors/es que ja siguin titulars, en concepte de
treballador/a, d’un contracte laboral.

Article 2. Tipus d'ajuts.

2.1. Ajuts a la contractació de persones del municipi de Sils.
L'ajut consistirà en una aportació econòmica destinada a sufragar, en part, les despeses que es
deriven de la contractació de nous treballadors que hagin estat contractats per l’empresa per tal
d'incentivar la creació de llocs de treball. La duració del contracte ha de ser, com a mínim, de 3
mesos.
Les contractacions han d'implicar un augment del nombre de treballadors de l’empresa, en
relació a la plantilla de l’any anterior.
En cas de baixa voluntària o acomiadament del nou treballador contractat, l’empresa pot
substituir-lo amb una nova contractació pel període restant per tal d'obtenir la subvenció (en
qualsevol cas, la suma dels dos contractes ha de ser, com a mínim, de 3 mesos). Aquesta
substitució s’haurà d'efectuar, com a màxim, 30 dies després de l’acabament del contracte de la
persona que substitueix.
2.2. Ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses
al municipi de Sils.
L'ajut consisteix en una aportació econòmica destinada a donar suport i contribuir a l’èxit de les
iniciatives empresarials i l'emprenedoria.
2.3. No es podrà concórrer simultàniament a la convocatòria dels ajuts contemplats als articles
2.1) i 2.2).
Article 3. Beneficiaris.
3.1. Beneficiaris dels ajuts a la contractació de persones del municipi de Sils. Podran ser
beneficiaris dels ajuts que preveuen aquestes bases els autònoms i empreses, que contractin
persones mitjançant la Xarxa SIO de l'Ajuntament de Sils.
3.2. Beneficiaris dels ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de
noves empreses al municipi de Sils. Podran ser beneficiaris dels ajuts que preveuen aquestes
bases:
3.2.1. Aquelles persones físiques o jurídiques amb limitació de responsabilitat empadronades o
residenciades legalment al municipi de Sils, amb un mínim d'un any d'antiguitat, que instal·lin
una nova empresa al terme municipal de Sils.
3.2.2. Aquelles persones físiques o jurídiques amb limitació de responsabilitat no empadronades
o residenciades al municipi de Sils, que instal·lin una nova empresa al terme municipal de Sils i
contractin un treballador mitjançant la Xarxa SIO municipal per un període mínim de 3 mesos.
3.3. Queden expressament excloses de la possibilitat d'obtenir subvenció:
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a) Les administracions públiques o els seus ens depenents, 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 que presten serveis de telecomunicacions a l’empara de la Llei 11/1998, de 244-1998 General de Telecomunicacions.
3.4. No serà objecte de subvenció la contractació de treballadors per executar obres i/o
serveis adjudicades per la pròpia administració o els seus ens dependents.
Article 4. Convocatòria i termini de presentació.
4.1. Sense prejudici de la data de publicació d'aquestes bases en el Butlletí oficial de la
província, s'acceptaran les sol·licituds presentades per ambdues línies fins el 15 d’octubre de
cada any.
4.2. Anualment i prèvia consignació pressupostària la Junta de Govern Local obrirà la
convocatòria per la concessió d’aquest ajuts.

Article 5. Aplicació pressupostària.
El finançament de les subvencions contemplades a les presents bases anirà a càrrec a l'aplicació
pressupostària corresponent del pressupost de l’Ajuntament de Sils.

Article 6. Requisits.
6.1. Requisits dels ajuts a la contractació de persones del municipi de Sils.
Per ser beneficiaris d'aquests ajuts, les empreses hauran de justificar la contractació de persones
aturades majors de 40 anys i empadronades al municipi amb una antiguitat mínima d’un any a
comptar des de la data d’inici del contracte, amb un contracte mínim de 3 mesos, mitjançant la
Xarxa SIO de l’Ajuntament de Sils.
Les empreses sol·licitants hauran d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions
tributàries i fiscals, amb aquest Ajuntament i amb altres administracions públiques i disposar de
les autoritzacions administratives adients per exercir l'activitat.
6.2. Requisits dels ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de
noves empreses al municipi de Sils.
Per ser beneficiaris d'aquests ajuts, les persones físiques han de justificar l’alta al règim
corresponent de la Seguretat Social i justificar l’alta d'activitat dintre dels exercicis
corresponents. Les persones jurídiques amb limitació de responsabilitat han de justificar l’alta
de llicència d'activitats o comunicació d'inici de l’activitat dintre dels exercicis corresponents i
l'alta al padró fiscal corresponent.
6.3. Tots els contractes s’hauran de donar d’alta a partir d’un mes des de la notificació de la
concessió de l’ajut.

Article 7. Quantia de l'ajut.
7.1. Ajuts a la contractació de persones del municipi de la Sils, d'acord amb els següents
paràmetres:
Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972/ 16 80 00 - Fax 972/ 85 36 17

- Contracte de 3 mesos: 600,00 €.
- Contracte de 6 mesos: 1.000,00 €.
- Contracte de 12 mesos: 1.500,00 €.
Les quanties indicades ho seran per cada persona contractada amb una jornada mínima del 75%
de la jornada habitual del sector, per un termini mínim de 3 mesos. En cas d'una contractació a
temps parcial, l'import de l'ajut serà proporcional al percentatge de la jornada.
7.2. Ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses
al municipi de Sils.
La quantia de l’ajut serà de 700 €.
La durada de l’activitat haurà de ser com a mínim de 6 mesos.

Article 8. Sol·licituds.
8.1.- Les sol·licituds d’ajuts es presentaran al Registre General de l’Ajuntament de Sils en el
model normalitzat confeccionat a aquest efecte. Aquestes sol·licituds hauran d’anar
acompanyades, en el seu cas, de la documentació necessària per tal d’acreditar la
representativitat de l’empresa i de la documentació establerta a l'article 9 de les presents bases.
Si en la presentació de la sol·licitud s’observa alguna deficiència, incoherència o hi manca algun
document necessari per a la concessió de l’ajut, l’Ajuntament requerirà l’interessat per tal que
en el termini de 10 dies completi o esmeni la seva petició. Si en aquest termini no es produeix
l’esmena o no s’aporta la documentació sol·licitada, s’entendrà que desisteix de la petició i
s’arxivarà sense més tràmits.
8.2. Els interessats podran efectuar consultes o rebre assessorament a través de la Xarxa SIO de
l’Ajuntament de Sils.

Article 9. Documentació a presentar.
9.1. Ajuts a la contractació de persones del municipi de Sils.
El sol·licitant de l’ajut haurà de presentar la següent documentació:
1. Sol·licitud segons model normalitzat.
2. Documentació que acrediti la representació invocada, si escau, mitjançant qualsevol de les
formes admeses en dret.
3. Còpia del NIF/CIF/NIE/DNI.
4. Declaració responsable on es descrigui el lloc/s de treball a cobrir i es manifesti que la/les
contractació/ns impliquen un augment del nombre de treballadors de l’empresa, en relació a la
plantilla de l’any anterior.
5. Acreditació de l'alta al règim corresponent de la Seguretat Social o al cens fiscal.
9.2. Ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses
al municipi de Sils.
El sol·licitant de l’ajut haurà de presentar la següent documentació:
1. Sol·licitud segons model normalitzat.
2. Documentació que acrediti la representació invocada, si escau, mitjançant qualsevol de les
formes admeses en dret.
3. Còpia del NIF/CIF/NIE/DNI.
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4. Descripció de l'activitat a realitzar.
5. Declaració responsable en relació al compliment dels requisits establerts als article 3.2.1 o
3.2.2 d'aquestes bases.
6. Compromís d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social o al cens fiscal.

Article 10. Resolució.
L’òrgan competent per a l’aprovació dels ajuts, que serà la Junta de Govern Local, en el termini
màxim de dos mesos, dictarà resolució amb indicació del beneficiari, el nombre de llocs de
treball de nova creació i l’import de l’ajut per a la contractació, i en cas de nous emprenedors es
dictarà resolució amb indicació també del beneficiari i l’import de l’ajut. En cas de denegació,
s’especificarà el motiu.
L’aprovació de la concessió de l’ajut econòmic per part de l’Ajuntament implicarà una reserva
de crèdit a favor del sol·licitant que es farà efectiva una vegada presenti la documentació
establerta a l'article 13 de les presents bases.
La resolució de les sol·licituds s’efectuarà per ordre d’entrada al Registre fins a esgotar el crèdit
de la partida pressupostària, amb les limitacions establertes a l'article 7.

Article 11. Notificació.
La notificació de la resolució comunicant el resultat del procediment es durà a terme de manera
individualitzada a cadascun dels sol·licitants.

Article 12. Renúncies.
El beneficiari d’un ajut aprovat pot renunciar a l’ajut concedit, cosa que haurà de comunicar per
escrit a l’Ajuntament.

Article 13. Justificació i pagament de l’ajut.
13.1. Ajuts a la contractació de persones al municipi de Sils.
Una vegada transcorregut el període de contractació sol.licitat, amb independència que el
contracte del treballador no hagi finalitzat, el beneficiari sol·licitarà el pagament de l’ajut a
l’Ajuntament presentant la següent documentació:
1. Còpia del contracte/s de treballs, acreditació de l'alta/es a la seguretat social i certificat
d'empresa del termini treballat.
2. Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
3. Certificat conforme no té deutes amb la hisenda municipal. S'expedirà d'ofici per
l'Ajuntament i s'incorporarà a les sol·licituds.
4. Número de compte bancari.
5. Acreditació que la contractació suposa un increment de treballadors de l'empresa en relació a
l'exercici anterior.
La data límit per justificar i sol·licitar el pagament de l’ajut serà dins del termini de 2 mesos des
de la finalització del període de contractació sol·licitat.
El pagament de l’ajut serà tramitat un cop s’hagi verificat la justificació de la realització de la
contractació objecte de la subvenció, i un cop el personal tècnic de l’Ajuntament hagi elaborat
un informe favorable de comprovació.
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13.2. Ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses
al municipi de Sils.
1. Documentació que justifiqui l’inici de l’activitat laboral o mercantil.
2. Alta al règim corresponent de la Seguretat Social o al cens fiscal.
3. Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
4. Certificat conforme no té deutes amb la hisenda municipal. S'expedirà d'ofici per
l'Ajuntament i s'incorporarà a les sol·licituds.
5. Número de compte bancari.
6. Els beneficiaris contemplats a l'article 3.2.2), còpia del contracte de treballador contractat,
acreditació de l'alta a la seguretat social i certificat d'empresa del termini treballat.
La data límit per justificar la creació d’empresa i sol·licitar el pagament de l’ajut serà dins del
termini de 2 mesos posteriors a la finalització del termini dels 6 mesos des de l’inici de
l’activitat.
El pagament de l’ajut serà tramitat un cop s’hagi verificat la justificació de l’activitat objecte de
subvenció, i un cop el personal tècnic de l’Ajuntament hagi elaborat un informe favorable de
comprovació.
13.3. No obstant el disposat al punt anterior, el beneficiari dels ajuts resta obligat a facilitar tota
la informació que li sigui requerida per part de l'Ajuntament, en relació a l'ajut atorgat.
L'incompliment del previst en aquest article, comportarà la revocació de la subvenció.

Article 14. Tractament 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), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat
de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i
confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

L’alcalde president,

Martí Nogué Selva.
Sils, 10 de març de 2015.
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