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BASES REGULADORES ESPECIFÍQUES DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
DE LES QUOTES MENSUALS DEL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS 
AUTÒNOMS (RETA) A LES PERSONES DESOCUPADES QUE S’ESTABLEIXIN 
COM A AUTÒNOMES 
 
 
1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
L'objecte d'aquestes bases és incentivar la creació del propi lloc de treball per part de 
persones de Molins de Rei en situació de desocupació o que ubiquin la seva activitat 
econòmica a Molins de Rei,  que es constitueixen en treballadors autònoms per 
desenvolupar una activitat empresarial o professional. 
 
S’entendrà per treballador autònom (o per compte propi) aquell que realitza de forma 
habitual, personal i directa una activitat econòmica, amb caràcter lucratiu sense 
subjecció, per això, a cap contracte de treball i encara que utilitzi el servei remunerat 
d'altres persones i es trobi integrat dintre del camp d’aplicació del Regim Especial de 
Treballadors Autònoms (RETA). 
 
 
2. FINALITAT 
 
Per dur a terme accions de foment de l’ocupació i l'emprenedoria a Molins de Rei, 
s’estableix l’ajut a la posada en marxa del Treballador Autònom. 
 
 
3. PERSONES BENEFICIARIES 
 
3.1. Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions: 
 
- Desocupats que s'incorporen al món laboral com a autònoms individuals o 

autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació, i que hagin 
causat alta inicial en el Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir 
de l’1 d’octubre de 2016. 

 
- Desocupats que s'incorporin a una activitat econòmica existent, be com a soci 

d'una societat civil o mercantil i  que no hagin  estat enquadrats en el Regim 
Especial de Treballadors autònoms (RETA) en els sis mesos anteriors a la data 
d'alta en el RETA. 

 
- Podran ser beneficiaris un màxim de dos desocupats per la mateixa societat civil o 

mercantil. 
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S’entén per persones desocupades demandants d’ocupació aquelles que es troben en 
situació d’atur i que constin inscrites a les Oficines de Treball de la Generalitat com a 
demandants d’ocupació no ocupades, o aquelles que puguin justificar aquesta 
circumstancia amb un informe de la vida laboral, amb caràcter previ a donar-se d’alta 
al Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). 
 
- Només seran beneficiaris d’aquesta subvenció les persones desocupades que 

s’hagin donat d’alta d’autònom a partir de l’1 d’octubre de 2016. 
 
3.2. No podran beneficiar-se de les ajudes regulades en aquestes bases: 
 
- Les persones treballadores que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb 

caràcter autònom en els sis mesos anteriors a la data d’alta al RETA. 
 
 
4. REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIARIES 
 
a) Que el/ la sol·licitant estigui empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 

6 mesos a la publicació de la convocatòria o que hagin ubicat l’empresa a Molins 
de Rei i que acrediti que ha realitzat un pla d’empresa amb el suport del Servei de 
Creació d’Empreses de l’Ajuntament de Molins de Rei abans de la sol·licitud.  

 
b) Que desenvolupi una activitat econòmica i estigui en possessió dels permisos 

exigibles relatius a l'activitat. 
 
c) No tenir cap deutes pendents amb l'Ajuntament de Molins de Rei, la Seguretat 

Social i l’Agencia Tributària. 
 
d) 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. 
 
e) No haver estat sancionats, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat 

d'obtenir subvencions. 
 
f) L'activitat empresarial i/o professional no es podrà  simultaniejar amb qualsevol 

altre activitat per compte d'altri. 
 
 
5. QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LA SUBVENCIÓ 
 
L'Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà per cada nova alta en el Regim Especial 
d’Autònoms de la Seguretat Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant 
els 6 primers mesos un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel 
mateix concepte i fins el 50% de la quota mensual a pagar els 6 mesos següents un 
cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un 
import màxim total de 800€. 
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6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
6.1. El període de presentació de les sol·licituds és des de l’aprovació de les bases fins 
el 30 de novembre de 2017 o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible. 
 
6.2. El lloc de presentació de les sol·licituds és a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa de 
l’Ajuntament de Molins de Rei, ubicada a Plaça del Mercat, 5-6. En qualsevol cas, es 
podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 66.1 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
6.3. 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: NIF o NIE. 
 
- Targeta de demandant d’ocupació o informe de vida laboral que ho acrediti. 
 
- Alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors: obligacions censals 

(Model 036 o 037). 
 
- Alta inicial en el Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). 
 
- Rebut del pagament de la quota del primer mes del RETA. 
 
- Pla d’empresa realitzat amb el suport del Servei de Creació d’Empreses  de 

l’Ajuntament de Molins de Rei.  
 
- Documentació acreditativa de la ubicació de l’empresa a Molins de Rei, si s’escau.  
 
- Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat 

per l’entitat bancària. (Annex 2). 
 
- 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 tributaries 
amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya. 

 
- D'acord amb el que preveu l'article 22 del RD 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 de que les persones beneficiaries o les entitats sol·licitants 
es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la 
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Seguretat Social. No obstant això, 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 tributaries com amb la Seguretat Social. 

 
 
7. Procediment de concessió 
 
7.1. Un cop presentada, la sol·licitud serà objecte d'estudi i d'informe per part de la 
comissió avaluadora, que es l’òrgan competent per a la instrucció del procediment, 
constituïda per les persones següents: 
 

- President: El President de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica 
Local o el regidor d’empresa.  

- Vocals: La directora de Serveis de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció 
Estratègica Local, o tècnic de l’Ajuntament de Molins de Rei en que delegui.  

- Secretari: Un treballador de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica 
Local.  

 
7.2. 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. Per a l'exercici d'aquestes funcions, la comissió comptarà amb l'assessorament 
del personal tècnic del Negociat d’Empresa. 
 
Si no s'aporta tota la documentació o si no es compleixen els requisits, es requerirà 
l'/la interessat/da 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 de la seva 
sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, prèvia resolució 
dictada a l'efecte per la Junta de Govern Local.  
 
7.3. 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 data de presentació de la sol·licitud. La manca de resolució 
en el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
7.4. Els criteris de selecció per poder accedir a la subvenció són el compliment dels 
requisits de persona beneficiaria que estableix l’article 4 i  la presentació de la 
documentació del art. 6.3.  
 
 
8. DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
8.1. Seran despeses subvencionables les quotes mensuals corresponents del RETA, 
durant un període d’un any, a partir de l’1 d’octubre de 2016 i que compleixin amb els 
requisits establerts en aquestes bases. 
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9. 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. 
 
 
10. RENUNCIA 
 
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 renuncia i, a 
aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent. 
 
 
11. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
11.1. L'import de la subvenció s’abonarà en quatre pagaments o fins arribar a l’import 
màxim subvencionat que estableix l’article cinc d’aquestes bases, quan el/la 
beneficiari/ària justifiqui les despeses subvencionables i els serveis tècnics del 
Negociat d’Empresa verifiquin la documentació aportada, de la següent manera: 
 
- El primer pagament es realitzarà una vegada transcorreguts els 3 primers mesos 

de l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, acreditant el pagament, i 
si s’escau, l’acreditació de l’obtenció del permís corresponent a l'activitat (llicencia 
o comunicació). 
 

- El segon pagament es realitzarà transcorreguts sis mesos de l’alta en el Règim 
Especial de Treballadors Autònoms, acreditant el pagament. 

 
- El tercer pagament es realitzarà transcorreguts nou mesos de l’alta en el Règim 

Especial de Treballadors Autònoms, acreditant el pagament. 
 
- El quart pagament es realitzarà transcorreguts 12 mesos de l’alta en el Règim 

Especial de Treballadors Autònoms, acreditant el pagament. 
 
 
12. SEGUIMENT, VERIFICACIÓ I CONTROL 
 
L'Ajuntament de Molins de Rei establirà els mecanismes de seguiment i avaluació que 
permetin comprovar el grau de compliment. 
Aquesta convocatòria de subvencions es lliure, revocable i no dona dret a futures 
convocatòries. 
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13. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
 
13.1. Les despeses s'han de justificar mitjançant originals i còpies  i/o còpies 
compulsades dels rebuts de pagament de les quotes a la Seguretat Social en el Regim 
Especial de Treballadors Autònoms. 
  
13.2. La subvenció es justificarà en quatre períodes i els terminis per la seva 
presentació seran els següents: 
 
- El primer període comprendrà la justificació de les despeses de les 3 primeres 

quotes a la Seguretat Social  i el termini de presentació de la justificació serà de 
dos mesos, comptats des de la finalització dels primers 3 mesos d’alta en Règim 
Especial de Treballadors Autònoms. 
 

- El segon període comprendrà la justificació de les despeses des de la quarta fins a 
la sisena quota a la Seguretat Social  i el termini de presentació de la justificació 
serà de dos mesos, comptats des de la finalització del sisè mes d’alta en Règim 
Especial de Treballadors Autònoms. 

 
- El tercer període comprendrà la justificació de les despeses des de la setena fins a 

la novena quota a la Seguretat Social  i el termini de presentació de la justificació 
serà de dos mesos, comptats des de la finalització del novè mes d’alta en Règim 
Especial de Treballadors Autònoms. 

 
- El quart període comprendrà la justificació de les despeses des de la desena fins a 

la dotzena  quota a la Seguretat Social  i el termini de presentació de la justificació 
serà de dos mesos, comptats des de la finalització del dotzè mes d’alta en Règim 
Especial de Treballadors Autònoms. 

 
 
14. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA I FINANÇAMENT 
 
El pressupost de que disposa el Negociat d’Empresa en el seu pressupost ordinari per 
a l'any 2017 és: 
 
14.1. Ajuts a la posada en marxa d'una nova activitat econòmica al municipi. L'import 
màxim corresponent a l'atorgament d'aquesta subvenció es de 20.000€ per a l’any 
2017, a càrrec de l’aplicació pressupostària (5200.433101.47000) Subvencions a 
persones desocupades que s’estableixin com autònoms, dels pressupostos de 
l'Ajuntament de Molins de Rei. 
 
14.2. La concessió de les subvencions resta condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el moment de la resolució d'atorgament. 
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15. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
Les persones beneficiaries hauran de complir les obligacions següents: 
 
- 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 tributaries i amb la 

Seguretat Social. 
 
- Complir qualsevol altra obligació que es derivi d'aquestes bases i de les 

disposicions generals vigents. 
 
 
16. PUBLICITAT 
 
Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat a 
través de la seu electrònica i el taulell d’anuncis de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, i s’inserirà referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
La Convocatòria i les subvencions atorgades es remetran a la “Base de Datos 
Nacional de Subvenciones”, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
 
17. DISPOSICIÓ FINAL 
 
En tot allò no recollit en aquestes Bases Especifiques la Convocatòria es regira per les 
Bases Generals per l’Atorgament de subvencions aprovades per Ple de l’Ajuntament 
de Molins de Rei, així com 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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