BASES REGULADORES
SUBVENCIONS PER A
TECNOLOGIES 4.0

ESPECIFÍQUES DE LA CONVOCATÒRIA DE
AUTÒNOMS PER L’APROFITAMENT DE LES

1.Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte d’aquestes bases és inc entiv ar l’aprofit ament de les nov es
oportunitats i reptes de la transformació digital mitjanç ant s ubvencions
a les empr eses ubic ades a Molins de Rei creades fa c incs anys o més, i
amb un màxim de cinc treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0
que siguin nec essàr ies per a continuar s ent competitiv es i c ontribuir al
seu cr eixement.
2. Finalitat.
Per dur a t erme accions de foment de l’o cupació i afavorir la reactiv ació
econòmica del t eixit empres arial, s’estableix la subvenció per a
autònoms per l’aprofitament de les t ecnologies 4.0.
3. Empreses benefi ciàries i requisits.
3.1. Podran s er benefic iaries de les subvencions les emp reses siguin
persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica,
amb domicili fisc al a Molins de Rei, i que compleixin amb els s egüents
requis its:
-

-

-

Que el r epresentant de l’empresa estigui d’alta en el Regim
Especial de Tr eballadors Autònoms (RETA) amb una antiguitat
mínima de cinc anys ant eriors a la data de sol· licitud de la
subvenció, i que acrediti que ha p art icipat en el project e de
capacitac ió en tec nologies 4.0 de l’Ajunt ament de Molins de Rei, i
ha rebut un ass essorament personalit zat mínim de 3 hores abans
de la sol·licitud de s ubvenció.
Que des envolupi una activ itat econòmic a, i estigui en poss essió
dels permisos exigibles r elatius a l'act ivit at.
No tenir cap deut e pendent amb l'Ajunt ament de Molins de R ei, la
Seguret at Social i l’A gencia Tribut ària.
Tingui c inc o menys treballadors.
No hagi acomiadat treballadors per acomiad ament qualificat
d’improcedent o nul per l’òrgan judicial o realitzat un ERO en els
6 mesos anter iors a la data de sol· licit ud de la subvenció de la
present convocatòria, i no hagi amortitzat plac es en aquest
període.
No estar incurs en cap de les prohibicions reco llides en els
apartats 2 i 3 de l'artic le 13 de la Llei 38/2003, de 1 7 de
novembre, gener al de subvencions.
No haver est at s ancionats, en resoluc ió ferma, amb la pèrdua de la
possibilitat d'obtenir subvencions, entr e d’altres p er infracció
greu en mat èria laboral.
Complir els princ ipis d’igualt at de tract e i no discriminació en
l’àmbit laboral.
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-

-

Que en el cas que la empresa tingui treballadors contractats els hi
estigui pagant com a mínim el s alari c orresponent al conv eni al
qual pert any i com a mínim 14.000€ anuals p er contr act e de
treball a t emps complert, o la p art proporcional en el c as que el
contracte de treball sigui a temps parcial.
Es podran pr esentar un màxim d’una sol·licitud per empres a.

3.2. L’Ajuntament de Mo lins de Rei podrà comprovar que l’empresa es
troba en possessió dels permisos corresp onents a l’activit at.
3.3. Restar an exclo ses les empreses de Treb all Temporal (ETT), les
Administracio ns Púb liques i les entit ats s ens e ànim de lucre.
4. Quantia de la subvenció i despeses subvencionables
L'Ajuntament de Mo lins de Rei subvencionarà amb un import màxim de
1.500€ per empres a pel finanç ament de:
-

Despes es relacionades amb pres ència i imatge en int ernet: web,
xar xes socials i màr queting digit al.
Despes es relacionades amb el comerç electrònic, e-commerce.
Despes es relacio nades amb digit alització de serveis i soluc ions:
factura i signatur a electrònica, plat aformes de gestió ( CRM,
ERP...), robotització automat itzada de pr ocessos (RPA).
Solucions Relacio nades amb l’ús de s ens ors i dispositius portàtils,
l’anàlisi de les dades i la robòtica.
Despes es relacionades amb l’adaptac ió de sistemes al nou
Reglament G eneral de Prot ecció de dades.

5. Període
El període imput able a l’assignació econòmica és l’ass ociat a les
despes es de l’art icle ant erior que es realitzen a partir de l’1 de gener de
2019 i s empre abans del 31 de des embre de 2019.
6. Presentació de sol·licituds i docum entació.
6.1. El p eríode de p resentació de les so l·licituds i de la document ació
serà des de l' endemà de l’aprovació definitiva de les b ases fins al 30 de
novembre de 2019 o fins que s’exh aureixi el cr èdit disponib le.
6.2. El lloc de pres entació de les sol· licituds és a l’Oficina d’Atenció a
l’Empres a de l’Ajunt ament de Molins de Rei, ubicada a Plaç a del Mercat,
5-6, i electrò nicament a través de la web www.espaiempresa.cat. En
qualsevo l cas, es po dran pres ent ar sol· licituds en la forma i condicions
que estableix l' article 66.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment adminis tratiu comú de les administracio ns públiques.
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6.3. La document ació que s’ha de pres ent ar és la s egüent:
-

-

-

Model de sol· licitud normalitzat degudament emp lenat. (Annex 1).
Alta inic ial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
(RETA) de la p ersona sol· licit ant.
Còpia compulsada del NIF de l' empres a.
Informe acr editatiu sobre la particip ació en el projecte cap ac itació
en t ecno logies 4.0 de l’Ajunt ament de Molins de R ei en el que
consti el número d’hores d’assessorament personalitzat realit zades
i la proposta de t ecnologies 4.0 a aplicar en l’empres a.
Pressupostos o factures d e les despes es per les quals es demanarà
la subvenció.
Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona
sol·licit ant i conformat per l’ent itat banc ària. (Annex 2).
D'acord amb el que preveu l' article 22 del RD 887/2006, de 21 de
juliol, p el 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·licit ant p erquè l’òrgan
que conc edeix la subvenció obtingui de forma dir ecta, mitjançant
certific ats telemàtics, l’acr editac ió de que les p ersones
beneficiar ies o les entitats sol· licitants es troben al corrent en el
compliment de les s eves obligac ions tributaries i amb la Seguretat
Social. No obstant això, el sol· licit ant po drà denegar expr ess ament
el cons entiment i haurà d'aportar llavors els certific ats de trobarse al corrent tant en el compliment de les sev es obligacions
tributaries com amb la Segur etat Social.
Certific ats que acreditin que es troba al corrent del pagament de
les obligacio ns amb la Tresoreria G eneral de la S eguret at So cial i
de les obligac ions tributaries amb l'Estat i la Generalitat de
Catalunya, en el cas que no autoritzi a l’Ajuntament de Molins de
Rei per obtenir les dades per mitjans elec trònics.

En quals evol moment del procediment, l’Ajuntament de Molins de R ei
podrà sol·licit ar els documents d’aclariment o complement aris
nec essaris.
La document ació es facilitar à a l’Oficina d’Atenció a l’Empr esa (Pl. del
Mercat,5 -6),
i
també
estar à
disponible
a
la
pàgina
web
www.espaiempresa.c at
7. Procediment de concessió.
7.1. La concessió s’efect uarà mitjanç ant el règim d e concurrència
competitiva, per ordre de r egistre d’entrada de les sol· licituds. Un cop
present ada, la sol·licitud serà objecte d’estudi i d’informe per part de la
comissió avaluadora, que és l’òrgan co mpetent per a la instrucció del
procediment, constit uïda p er les persones següents:
President: El President de l’Àrea de Desenvo lupament i Promoció
Estratègic a Local o el Regidor d’Empres a.
Vocal: La Directora de Serveis de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció
Estratègic a Local i la Cap del Negociat d ’Empresa o tèc nics de l’Àr ea de
Desenvolupament i Promoció Estratègic a Local en qui deleguin.
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Secretar i: Un tr eballador de l’Àr ea de Des envolup ament i Promoció
Estratègic a Local.
7.2. Aquesta comissió verificar à que l' empresa sol· licit ant ha presentat
la documentació exigible, dins del termini estab lert, i que c ompleix els
requis its est ablerts en aquest es 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 requis its,
es r equerirà l' int eressat per t al que en un t ermini de 10 dies hàbils a
partir de l’endemà de la recepció del requeriment per escrit, esmeni el defect e o
adjunti els documents perceptius. Si no ho fa així, s'entendr à que
desisteix de la sev a sol·licitud, d'acor d amb l'article 68 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre de procediment administr atiu c omú de les
administr acions públiques.
7.3. La Junta de Govern Local ser à l’òrgan compet ent per a la resolució
de l' exp edient de concessió de la sub venció. El termini màxim per
resoldre i notificar la subvenció ser à de 60 dies a comptar des de la dat a
de presentació de la sol·licitud en el Registre. La manca de resolució en
el termini indic at t indrà efect es desest imatoris.
7.4. Els criteris de selecció per poder accedir a la subvenció són el
compliment dels requisits que est ableix l’article 3 i la pres entació de la
documentac ió de l’ar ticle 5.
Es podran conc edir un màxim d’una s ubvenció per cada empresa per
l’objecte de les presents bas es i per aques ta convocatòria.
8. Incompliment
Procedirà la revocació
atorgada, i, si esc au, el
beneficiar i incompleixi
en la normativa general

total o parcial de la subvenció proposada o
reintegr ament dels fons rebuts, en el cas que el
les obligacio ns establert es en aquest es bases o
de subvencio ns.

9. Renuncia
Els beneficiaris po den r enunciar de forma expressa, totalment o
parcialment, a la subvenció atorgada, to t comunicant, mitjançant escrit
motivat, en un t ermini màxim de quinze dies des del moment en que es
produeixi el fet que motivi la renunc ia i, a aquest efecte, l’òr gan que va
concedir -la dict arà la r esolució correspo nent.
10. Pagament de la subvenció
L’import de la subv enció s’abonarà en un 100% a la pres entació de les
factures de les despeses i justific ants del pagament.
11. Seguiment, veri ficació i control
L'Ajuntament de Molins de Rei establirà els mecanismes de seguiment i
avaluació que p ermetin comprovar el grau de compliment.
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Aquest a convocatòria de subvencions es lliur e, r evocable i no dona dr et
a futur es convocatòr ies.
12. Termini i forma de justificació
El termini de pres entació de la justificació serà de dos mesos, comptants
des de la notific ació de l’atorgament de la subvenció.
Les desp eses s'han de justificar mitjançant factur es i
pagament.

jus tificants de

13. Aplicació pressupostaria i finançament
El pressupost de que disposa el Negociat d’Empresa en el seu pressupost
ordinari p er a l'any 2019 és:
13.1. Ajuts a la posada en marxa d'una nova act ivitat ec onòmica al
municipi. L'import màxim corresponent a l'atorgament d'aquesta
subvenció és inicialment de 15.000€ per a l’any 2019, a càrrec de
l’aplicació pressup ostària (5200.4331 01.47002) Subvencions per a
autònoms dels press upostos de l'Ajuntament de Molins de R ei.
13.2. La concessió de les subvencions r est a condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient en el moment d e la resolució d'atorgament.
14. Obligacions del s benefici aris
Les persones b enefic iaries haur an de complir les obligacio ns s egüents:
- Justificar el compliment dels r equisits i condicions que det erminen la
concessió de la subvenció.
- Sotmetre's a les act uacions 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 Segur etat S ocial.
- Complir quals evol altra obligac ió que es derivi d'aquest es bases i de
les disposicions generals vigents.
15. Incompatibilitats
La subvenció regulada en aquest es bas es serà compatible amb qualsevo l
altra per a la mateixa despes a subv encionable perc ebuda per una altra
administr ació pública,
s empre que la suma d e les subv encio ns no
exc edeixi del 100% d el cost de l’objecte s ubvencionat.
16. Publicitat
Les subvencions ato rgades a l' empar a d' aquestes b ases s eran objecte de
publicitat a trav és de la s eu electrò nica i el taulell d’anuncis de
l'Ajunt ament, al But lletí Oficial de la Pro víncia de Barcelona, i s’ins erirà
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refer ènc ia d’aquest
Catalunya.

anunci

al

Diari

Oficial

de

la

Generalitat

de

La Convocatòria i les subvencions atorgades es r emetran a la “ Bas e d e
Datos Nacional de Subvenciones”, d’acor d amb l’artic le 18 i 20 de la Llei
38/2003, d e 1 7 d e novembre, general d e subvencions
17. Disposició final
En tot allò no reco llit en aquestes Bas es Especifiques la Co nv ocatòria es
regirà per l’ordenança regulador a de la conc essió de subvencions
aprovada per Ple d e l’Ajunt ament d e Molins d e Rei de 25 de gener de
2018, així com per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, gener al d e
subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la desenvolupa.
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ANNEX 1

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ D’AUTÒNOMS PER L’APROFITAMENT
DE LES TECNOLOGIES 4.0
DADES DE L’EMPRESA SOL·LICITANT
Nom empresa
Núm. Patronal de la
Seguretat Social

NIF

Adreça
Població
Telèfon

CP
Adreça electrònica

Número de treballadors
contractats

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms
Càrrec

DNI / NIE

Adreça

CP

Població
Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la persona sol·licitant.
Còpia compulsada del NIF de l'empresa.
Informe acreditatiu sobre la participació en el projecte capacitació en tecnologies 4.0 de l’Ajuntament
de Molins de Rei en el que consti el número d’hores d’assessorament personalitzat realitzades i la
proposta de tecnologies 4.0 a aplicar en l’empresa.
Pressupostos o factures de les despeses per les quals es demanarà la subvenció.
Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per l’entitat
bancària (Annex 2).
TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:
El termini de presentació de la justificació serà de dos mesos, comptants des de la notificació de
l’atorgament de la subvenció.
Les despeses s'han de justificar mitjançant factures i justificants de pagament.
DECLARO:
Que l’empresa que represento desenvolupa una activitat econòmica a Molins de Rei i està en possessió dels
permisos exigibles relatius a l'activitat.
Que l’empresa que represento compleix amb els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit
laboral.
Que l’empresa que represento paga a tots els treballadors contractats el salari corresponent al conveni al qual
pertany i com a mínim 14.000€ anuals per contracte de treball a temps complert, o la part proporcional en el
cas de contracte de treball a temps parcial.
Pl. del Mercat 5-6 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 02 97 | empresa@molinsderei.cat
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Que l’empresa que represento no té cap treballador contractat.
Que l’empresa que represento no té cap deute pendent amb l'Ajuntament de Molins de Rei, la Seguretat
Social i l’Agencia Tributària.
Que l’entitat que represento té 5 o menys treballadors.
Que l’empresa que represento no ha acomiadat treballadors per acomiadament qualificat d’improcedent o
nul per l’òrgan judicial o realitzat un ERO en els 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud de la subvenció de
la present convocatòria, i no hagi amortitzat places en aquest període.
Que l’empresa que represento no ha estat 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.
Que l’entitat que represento, no ha estat sancionada, en resolució ferma, per infracció greu en matèria
laboral, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions.

AUTORITZACIÓ:
Autoritzo a l’Ajuntament de Molins de Rei per obtenir per mitjans electrònics les dades relatives a trobar-se al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
En el cas de no autoritzar la consulta:
No autoritzo a l’Ajuntament de Molins de Rei per obtenir la informació per mitjans electrònics i, per tant,
aporto la documentació acreditativa corresponent. Certificats que acrediten que es troba al corrent del pagament
de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i la
Generalitat de Catalunya.
-

En relació a altres ajuts:
Que no he rebut / sol·licitat cap altra ajuda per les mateixes despeses subvencionables
Que he rebut / sol·licitat per les mateixes despeses subvencionables els següents altres ajuts públics:

Nom del programa

Import

% sobre el cost
total del
projecte

Administració o
entitat concedent

Data

Situació actual:
Sol·licitat o
Atorgat

TOTAL
-

Em comprometo a comunicar a l’Ajuntament de Molins de Rei, la concessió de les subvencions rebudes que
n’obtingui en el futur per les mateixes despeses subvencionables.

Signatura
Molins de Rei, ...................... de ........................................ de 20..............

Us informem que les dades facilitades seran incorporades a la base de dades de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local
(DIPEL) de l’Ajuntament de Molins de Rei a fi de realitzar les gestions, serveis o tràmits oferts i/ o impulsats per aquesta àrea.
Les seves dades podran ésser facilitades a d'altres administracions públiques per a l'estricte compliment de les obligacions legals o pel
compliment de les obligacions derivades de les seves sol·licituds.
L’ens responsable del fitxer és l’Ajuntament de Molins de Rei i l’adreça en la qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat,
cancel·lació i oposició és empresa@molinsderei.cat o personalment a pl. del Mercat, 5-6, Molins de Rei.
He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat (www.espaiempresa.cat)
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SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENT DE LA TRESORERIA DE
L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI A CREDITORS
DADES DEL CREDITROR/A
Nom i cognoms i/o
Raó social
DNI / NIE / NIF
Adreça
Població

CP

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica
ALTA DE DADES BANCÀRIES
Titular/s del compte bancari (*)
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi
Codi IBAN

Codi Entitat

Oficina núm.

DC.

Compte corrent o llibreta núm.

Adreça
Població

CP

Telèfon

Diligència de conformitat de l’entitat de crèdit (signat i segellat)

* Un dels titulars ha de ser la persona peticionaria de la subvenció.
Signatura del/la creditor/a

Segell

Molins de Rei, ...................... de / d’ ........................................ de 20..............
Us informem que les dades facilitades seran incorporades a la base de dades de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local
(DIPEL) de l’Ajuntament de Molins de Rei a fi de realitzar les gestions, serveis o tràmits oferts i/ o impulsats per aquesta àrea.
Les seves dades podran ésser facilitades a d'altres administracions públiques per a l'estricte compliment de les obligacions legals o pel
compliment de les obligacions derivades de les seves sol·licituds.
L’ens responsable del fitxer és l’Ajuntament de Molins de Rei i l’adreça en la qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat,
cancel·lació i oposició és empresa@molinsderei.cat o personalment a pl. del Mercat, 5-6, Molins de Rei.
He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat (www.espaiempresa.cat)
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