BASES REGULADORES ESPECIFÍQUES SUBVENCIONS PER A EMPRESES
PER L’APROFITAMENT DE LES TECNOLOGIES 4.0
1.Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte d’aquestes bases és incent ivar l’aprof itament de les noves
oportunitats i reptes de la transf ormació digital m itjançant
subvencions a les empreses u bicades a Molins de Rei am b més de
deu treballadors , que s’adaptin a les tecnologies 4. 0 que siguin
necessàries per a continuar sent compe tit ives i contr ibuir al seu
creixement.
2. Finalitat
Per dur a terme accions de f oment de l’ocupació i af avorir la
reactivació econòmica del teixit empresarial, s’estableix la subvenció
per a empreses per l’apr of itament de les tecnologies 4.0.
3. Empreses benefi cià ries i requisits
3.1. Podran ser benef iciar ies de les subvencions les empr eses que
realit zin una act ivit at econòm ica , amb domicili f iscal a Molins de R ei,
i que compleixin am b el s següents requisits :
-

-

-

Que acredit i que ha participat en el projecte d’assessor ament
en tecnologies 4.0 de l’Ajuntament de Molins de Rei i ha rebut
assessorament personalit zat m ínim de 3 hores abans de la
sol· licitud de subvenció. Alternativament també s’acceptar à que
present i un projecte d’ass essorament realit zat per un ens
ext ern a l’empresa sol· licitant especialit zat en tecnologies 4.0,
que haurà de ser validat per l’assessor m unicipal.
Que desenvolupi una activitat econòmica , i estigui en possessió
dels permisos exigibles relat ius a l'act ivitat.
Que no tingui cap deute pendent amb l'Aj untament de Molins de
Rei, la Seguretat Social i l’Agencia Tributària.
Que tingui més de deu treballadors a la nau o local ubicada a
Molins de Rei.
No hagi acomiadat treballadors per acomiadament qualif icat
d’improcedent o nul per l’òrgan judicial o realit zat un ERO en
els 6 mesos anterior s a la data de sol· licitud de la subvenció de
la present convocatòria.
No estar incurs en cap de les pr ohibi cions recollides en els
apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
No haver estat sancionats, en resolució f erma, amb la pèrdua
de la possibilitat d'obtenir subvencions, entre d’altres per
inf racció greu e n matèria labor al.
Complir els principis d’igualtat de tract e i no discr iminació en
l’àmbit laboral.
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-

-

Que estigui pagant als treballadors cont ractats com a m ínim el
salari corresponent al conveni al qual pertany i com a m ínim
14.000€ anuals per contracte de treball a temps complert, o la
part proporcional en el cas que el contr acte de treball sigui a
temps parcial.
Es podr an presentar un màxim d’una sol·licitud per empr esa.

3.2. L’Ajuntament de Molins de Re i podrà comprovar que l’em presa es
troba en possessió dels permis os corresponents a l’act ivit at.
3.3. Restaran excloses les empreses de Treball Temporal (ETT) , les
Administracions P úbliques i les entitats sense ànim de lucre , les
entitats f inanceres, el sector immobiliari, assegurances, les
benziner es, els hiper mercats, supermercats , basars i assim ilables .
4. Quantia de la subvenció, criteris i despeses subvencionables
L'Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà f ins a un import màxim
de 5.000€ per empr esa d’acor d amb els següents criter is:
-

-

-

Es garanteix una subvenció m ínima de 3.000 euros.
Criter i sector econòmic en un dels seg üents àmbits: indust ria
alimentàr ia, industries de la quím ica, energia sostenible i
recursos, f abricació i desenvolupament de sistemes industrials,
indústri a del disseny i arts gràf iques, industries de la mobilitat
sostenible, industr ies de la salut, ciències de la vida, industries
culturals i basades en l’experiència, tecnologies de la
inf ormació i la comunicació, ser veis a l’aeronàut ica , i indústries
de l’automoció. S’incrementar à la subvenció en 1.000 eur os
més.
Criter i creació de nous llocs de treball vincul ats a la tecnologi a
incorporada. S’incrementarà la subvenció en 1.000 euros més
(caldr à contr act ar com a m ínim a una persona, amb un
contracte de treball de m ínim 6 mesos a jornada comple rta).
En cap cas la subvenció atorgada superarà el 50% de les
despeses just if icades.

Es f inançaran despeses d’act ius directament relacionats amb la
digitalit zació, automatització i integració de processos amb
inf raestructures i serveis digitals de l'empresa, basades en les
tecnologies 4.0. Ser an elegibles les següents despeses:
-

Inversions en Big Data i anàlisis de dades, Robots autònoms i
col· laboratius, Simulació, Sistemes per a la integració ve rtical i
horit zontal, Internet de las coses (IoT), Ciberseguretat, Cloud
computing, Fabr icació additiva, Realitat augmentada, Virtual i
Mixt a, així com altres eines específ iques de les tecnologies 4.0.
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-

Digitalit zació de serveis i solucions: f actura i sig natura
electrònica, plataf ormes de gestió (CRM, ERP...), robotit zació
automatit zada de pr ocessos (RPA).
Solucions Relacionades amb l’ús de sensors i dispositius
portàtils, l’anàlisi de les dades, Big Data i Intel· ligència
Artif icial i la robòt ica (robots c ol· laborat ius i autònoms).
Adapt ació de sistem es al Reglament General de Prot ecció de
dades.
Nous mater ials i tècniques per a la impressió 3D, la
interconnexió i connectivitat entre pr oductes i ser veis.
Maquinàr ia i instal·lacions de nova adquisició dir ect am ent
vinculades al pr océs product iu.
Inversions que incorpor in processos amb alt contingut
tecnològic als equips ja existents.
Actius immaterials: inversió en transf erència de tecnologia
mitjançant l'adquisició de drets de pat ents, llicències, knowhow o coneixements tècnics no patentats.
Altres concept es de despeses vinculats a les tecnologies 4.0,
que validi l’assessor municipal com a estratègic per l’empresa.

No se subvencionaran ordinadors de sobretaula o portàtils i
dispositius mòbils com smartp hones, tablets (excepte en el cas de
que el dispositiu estigui vinculat al desenvolupament de nou
sof tware), aur iculars o altres perif èrics.

5. Període
El per íode imputable a l’assignació econòmica és l’associat a les
despeses de l’art icle anterior que es realit zin dur ant el pe riode
establert en la convocatòr ia corresponent.
6. Presentació de sol·licituds i documentació
6.1. El per íode de pr esentació de les sol· licituds i de la documentació
s’establirà en la convocatòr ia corresponent .
6.2. El lloc de pr esentació de les sol·licituds és a l’Of icina d’Atenció a
l’Empresa de l’Ajuntament de Molins de Rei, ubicada a Plaça del
Mercat,
5-6,
i
electrònicament
a
través
de
la
web
www. espaiempresa.cat. En qualsevol cas, es podran presentar
sol· licituds en la f orma i condi cions que estableix l'article 66.1 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procedim ent adm inistrat iu comú de les
administracions públiques.
6.3. La documentació que s’ha de presentar és la se güent:
-

Model de sol·licitud normalit zat degudament emplenat.
Còpia com pulsada del NIF de l' empresa.
Inf orme
acreditatiu
sobre
participació
en
el
projecte
d’assessorament en tecnologies 4.0 de l’Ajuntament de Molins
de Rei o, alternat ivam ent, inf orme del assessor municipal
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-

-

validant el projecte d’assessorament realit zat per un ens ext ern
a l’empresa sol·li citant especialit zat en tecnologies 4. 0.
Pressupostos o f actures de les de speses per les quals es
demana la subvenció.
Model de dom iciliació de pagaments, signat per la persona
sol· licitant i conf ormat per l’ent itat bancària.
D'acord amb el que preveu l'art icle 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’aut orit zació de la persona sol· licit ant perquè
l’òrgan que concedeix la subvenció ob t ingui de f orma dir ecta,
mitjançant certif icat s telemàtics, l’acreditació de que les
persones benef iciar ies o les entitats sol·licitants es troben al
corrent en el compliment de les seves obligacions tr ibutar ies i
amb la Seguretat Social. No obstant això, el sol·licitant podrà
denegar expressament el consentiment i haurà d'aportar llavors
els certif icats de trobar -se al corrent tant en el compliment de
les seves obligacions tributar ies com am b la Seguretat Social.
Certif icats que acr edit in que es troba al c orrent del pagament
de les obligacions amb la Tresorer ia General de la Seguretat
Social i de les obligacions tributar ies amb l'Estat i la
Generalitat de Catalunya, en el cas que no autor it zi a
l’Ajuntament de Molins de Rei per obtenir les dades per mitjans
electrònics.

En qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament de Molins de Rei
podrà sol· licitar els documents d’aclariment o complementaris
necessaris.
Els impresos de sol· licitud es f acilitaran a l’Of icina d’Atenció a
l’Empresa (Pl. del Mercat,5 -6), i també estar an disponibles a la
pàgina web www. espaiempr esa.cat
7. Procediment de concessió
7.1. La concessió s’ef ectua rà mitjançant el règim de concurrència
competit iva per or dr e de reg istre d’entr ada , d’acord amb els criter is
establerts en l’article 4 de les presents bases. Un cop presentada , la
sol· licitud serà objecte d’estudi i d’inf orme per part de la comissió
avaluadora, que és l’òrgan competent per a la instr ucció del
procediment, f ormada pels membres següents:
President: El President de l’Àr ea de Desenvolupament Estr atègic de
la Vila o el Regidor d’E m presa.
Vocals: La coordinadora de l’Àrea de Desenvolupame nt Est ratègic de
la Vila i la Cap del Negociat d’Empr esa o t ècnics de l’Àrea de
Desenvolupament Estratègic de la Vila en qui deleguin.
Secretar i: Un treballador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de
la Vila
7.2. Aquesta com issió verif icarà que l'empresa sol·licitant ha
presentat la documentació exigible, dins del termini establert en la
convocatòria, 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.
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Si no s’aporta tota la documentació o si no es compleixen els
requisits, es requer ir à l' interessat per tal que en un termini de 10 dies
hàbils a partir de l’endemà de la recepció del requeriment per escrit, esmeni e l
def ecte o adjunt i els documents per ceptius. Si no ho f a així,
s'entendr à que desisteix de la seva sol·licitud , d'acord amb l'a rticle
68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubr e de procediment adm inistrat iu
comú de les adm inistracions públiques.
7.3. La com issió assignarà a cada sol· licitud, amb la docu mentació
complerta, la subvenció que correspon gui d’acord amb els criter is
establerts a l’art icle 4 de les presents bases .
7.4. L’Alcalde serà l’òrgan competent per a la resolució d’at orgament
o denegació de la subvenció. El termini màxim per resoldre i n otif icar
mitjançant Decret d’A lcaldia serà de dos mesos a comptar des de la
data de presentació de la sol· licitud en el Registre G eneral de
l’Ajuntament . La m anca de resolució en el termini indicat tindrà
ef ectes desest imator is.
7.4. Els cr iter is de selecció per poder accedir a la subvenció són el
compliment dels requisits que estableix l’article 3 i la presentac ió de
la documentació de l’article 6 .
7.5. Es podr an concedir un màxim d’una subvenció per cada empresa
per l’objecte de les presents bases .
8. Incompliment
Procedirà la revocació total o parcial de la subvenció proposada o
atorgada, i, si escau, el reintegrament dels f ons rebuts, en el cas que
el benef iciar i incompleixi les obligacions establertes en aquestes
bases o en la normat iva general de subvencions.
9. Renúncia
Els benef iciar is po den renunciar de f orma expressa, tot alment o
parcialment, a la subvenció at orgada, tot comunicant, m itjançant
escrit motivat, en un termini màxim de quinze dies des del moment en
que es produeixi el f et que motivi la r e núncia i, a aquest ef ecte,
l’òrgan que va concedir -la dictarà la resolució corresponent.
10. Pagament de la subvenció
L’import de la subvenció s’abonarà en un 100% a la presentació de
les f actures de les despese s i just if icants del pagament, excepte la
part de la subvenció relacionada amb el cr iter i de creació de nous
llocs de treball vinculats a la tecnologia incor porada, que s’abonar à
en el moment que s’hagi lliurat inf orme de vida laboral del treballador
contractat.
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11. Seguiment, veri ficació i control
L'Ajuntament de Molins de Rei establirà els mecanismes de
seguiment i avaluació que permetin comprovar el grau de compliment.
12. Termini i forma de justificació
El term ini de presentació de la just if icació serà de dos mesos,
comptants des de la notif icació de l’atorg ament de la subvenció .
Les despeses s'han de justif icar mitjançant f actures, on ha de quedar
clarament ident if icat el s conceptes subvencionats, i els corresponents
justif icants de pagament . No s’accepten pagaments al comptat.
Pel que f a a les despeses de per sonal d e l’art. 4 de les corr esponents
bases, caldr à lliurar el contracte laboral dins del mateix termini de
dos mesos comptants des de la notif icació de l’atorgament de la
subvenció, i l’inf orme de vida laboral del treballador contractat on
s’acr editi els sis mesos m ínims de cont ractació, dins del termini de
vuit mesos compt ants des de la notif icació de l’atorgament de la
subvenció.
13. Aplicació pressupostaria i finançament
L’aplicació pressupostaria i el seu finançament s’establirà en la convocatòria
corresponent.
14. Obligacions del s benefici aris
Les persones benef iciar ies hauran de complir les obligacions
següents:
- Justif icar el compliment dels requisits i condicions que deter minen
la concessió de la subvenció.
- Sotmetre's a les act uacions de comprovació que puguin ef ectuar
els òrgans competents, aportant tot a la inf ormació que els sigui
requerida.
- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributar ies i amb la Seguretat Social.
- Complir qualsevol altra obligació que es derivi d'aquestes bases i
de les disposicions generals vigents.
15. Incompatibilitats
La subvenció regulada en aquestes bases serà compatible am b
qualsevol altra per a la mateixa despesa subvencionable percebuda
per una altra administració pública, sempre que la suma de les
subvencions no excedeixi del 100% del cost de l’objecte
subvencionat.
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16. Publicitat
Les subvencions atorgades a l'empar a d'aquestes bases seran
objecte de publicit at a través de la seu electrònica i el ta ulell
d’anuncis de l' Ajunt ament i al But llet í Of icial de la Província de
Barcelon a.
La Convocat òria i les su bvencions 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 r ecollit en aquest es Bases Especif iques , la
convocatòria per a la concessió de les subvencions es regirà per
l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions aprovada per
Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei de 25 de gener de 2018, així
com per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subv encions
i Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la desenvolupa.

Molins de Rei, 13 d’abril de 2021
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