Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 53769
Anual:

Actualizado a: 05/01/2017

X

Bases específicas para el otorgamiento de ayudas a la promoción económica en Cambrils, ejercicios
2016-2017-2018.
Línea 1. Impulso a la emprendeduría
Línea 2. Impulso a las personas emprendedoras jóvenes
Línea 3. Impulso a mujeres emprendedoras
Línea 4. Impulso a personas emprendedoras paradas de larga duración
Línea 5. Impulso a personas emprendedoras paradas mayores de 45 años
Línea 6. Impulso a las personas con especiales dificultades
Línea 7. Impulso de la actividad económica en zonas específicas de interés especial
Línea 8. Impulso a la reapertura de locales
Línea 9. Impulso a la contratación de personas trabajadoras
Línea 10.Impulso a la emprendeduría social y/p cooperativismo

Destinatarios:

Emprendedores
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Cambrils

Organismo:

Ayuntamiento de Cambrils

Administración:

Administración Local

Plazo(s) de solicitud:

31/12/2019

Notas solicitud:

Hasta el 31 de diciembre de 2019

Tipo:

Subvención

Importe:

50.000,00€

Notas:

Crédito 2016, 2017 y 2018: 50.000 euros

CEE:
Enlaces:
Referencias de la publicación
- Edicto 160329. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 135 de 15 de julio de 2016.
(Convocatoria)
- Edicto 160715. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7171 de 27 de julio de 2016.
(Adicional)
- Anuncio 161129. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 4 de 5 de enero de 2017.
(Extracto)
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Referencia: 53769
Sectores

Empresas en general

Subsectores

Empleo

Descriptores
Contratación laboral
Creación de empleo
Creación de empresas
Emprendedores
Jóvenes empresarios
Mujeres empresarias
Trabajadores discapacitados
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Administració Local
2016-05632
Ajuntament de Cambrils
EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 29 de març de 2016, va aprovar inicialment les Bases específiques per
al atorgament d’ajuts a la promoció econòmica a Cambrils, exercicis 2016-2017-2018.
L’acord i les Bases esmentades s’exposen al públic durant el termini de 20 dies hàbils, mitjançant la publicació
dels anuncis corresponents al BOPT, Tauler d’Edictes i una referència al DOGC. El termini d’informació pública
començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al BOPT.
Les Bases s’entendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període
d’informació pública. En el cas de presentar-se reclamacions o al·legacions, s’haurà d’adoptar nou acord per
l’Ajuntament Ple, resolent-les expressament i s’estarà a allò que s’acordi en aquesta resolució.
El text de les Bases és el següent:
BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA A CAMBRILS, exercicis
2016-2018
Primera: Objecte de la subvenció i línies d’ajuts
Aquestes bases tenen per objecte definir i establir les Bases específiques que regulen el procediment per a la
sol·licitud i concessió de subvencions destinades a impulsar la promoció econòmica de la ciutat de Cambrils dins
dels límits establerts en els pressupostos municipals.
L’atorgament de les subvencions que es regeixen per aquestes bases s’efectuarà conforme als principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
Aquestes subvencions són totalment compatibles amb altres ajuts o subvencions previstes per aquests conceptes
per altres administracions.
S’estableixen les següents línies d’ajuts:
* LÍNIA 1: Impuls a l’emprenedoria
- Aquest ajut està destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils
durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018. És a dir, a totes les persones físiques i/o jurídiques amb limitació de
responsabilitat que es donin d’alta d’activitats i al règim de la seguretat social que correspongui entre l’1 de gener
de 2016 i el 31 de desembre de 2018.
* LÍNIA 2: Impuls a les persones emprenedores joves
- Aquest ajut està destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils
durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018 i que siguin menors de 31 anys en el moment d’iniciar l’activitat
econòmica.
Per a les persones emprenedores que aquest projecte sigui la seva primera ocupació en el món laboral, la subvenció
per aquesta línia es multiplicarà per dos.

* LÍNIA 4: Impuls a persones emprenedores aturades de llarga durada
- Aquest ajut està destinat a titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils durant
els exercicis de 2016, 2017 i 2018 que portin més de 18 mesos inscrits a l’OTG com a demandants d’ocupació
en el moment d’iniciar l’activitat econòmica.
* LÍNIA 5: Impuls a persones emprenedores aturades majors de 45 anys
- Aquest ajut està destinat a titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils
durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018 majors de 45 anys i que portin més de 6 mesos inscrits a l’OTG com a
demandants d’ocupació en el moment d’iniciar l’activitat econòmica.
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* LÍNIA 3: Impuls a dones emprenedores
- Aquest ajut està destinat a aquelles titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de
Cambrils durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018 que siguin dones.
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* LÍNIA 6: impuls a les persones amb especials dificultats
- Aquest ajut està destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils
durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018 amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
* LÍNIA 7: Impuls de l’activitat econòmica en zones específiques d’interès especial
Aquest ajut està destinat a titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin a Cambrils durant els exercicis
de 2016, 2017 i 2018, i que s’ubiquin en algun dels barris següents, escollits en base a que es considera que
requereixen d’una atenció prioritària ateses les seves ràtios d’implantació comercial i/o les seves característiques
socioeconòmiqes:
. Barri Antic de la Vila
. Eixample Vila
. Eixample Platja
*LÍNIA 8: Impuls a la reobertura de locals tancats
Aquest ajut estarà destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin durant els exercicis de
2016, 2017 i 2018, i que s’ubiquin en algun local del municipi de Cambrils que porti, com a mínim, 1 any desocupat, ja
sigui perquè anteriorment havia estat ocupat per una altra activitat econòmica o perquè estava destinat a magatzem
o buit.
*LÍNIA 9: Impuls a la contractació de persones treballadores empadronades al municipi de Cambrils
Aquest ajut estarà destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin a Cambrils durant els
exercicis de 2016, 2017 i 2018, i que contractin com a mínim 1 persona com a treballador/a en règim de personal
assalariat, sempre que reuneixi els següents requisits:
. que el treballador/a estigui empadronat/ada en el municipi de Cambrils amb un mínim d’un any d’antiguitat en
relació a la data inicial del seu contracte
. que la durada mínima del contracte, comptabilitzant, si s’escau, les corresponents pròrrogues, sigui d’1 any
Una empresa podrà rebre subvenció per a dos treballadors com a màxim.

Segona: Requisits beneficiaris
A. Requisits aplicables a totes les línies: Per ser beneficiaris de qualsevol de les línies de subvenció previstes en
aquestes bases, els sol·licitants hauran de complir necessàriament tots els següents requisits:
- ser el titular d’una nova activitat econòmica, o d’una nova delegació, al municipi de Cambrils, que s’implanti
durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018.
- estar degudament constituïda i inscrita en el corresponent registre públic, en el cas de les persones jurídiques
- que la nova activitat econòmica, o la nova delegació, pugui acreditar un mínim d’1 any natural de permanència
ininterrompuda (excepte els períodes que es puguin justificar com a vacances, amb un màxim de 2 mesos).
- que no es trobi afectada per cap de les prohibicions legals de contractar, establertes a la legislació vigent, entre
altres, estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- No tindran dret a l’obtenció d’ajuts les persones físiques i/o jurídiques que en el moment de sol·licitar l’ajut
no hagin obtingut la llicència d’obertura o presentat la comunicació d’inici de l’activitat, acompanyada de la
documentació correcta.
A banda dels requisits establerts en el punt A, per ser beneficiaris de la línia 2, els sol·licitants hauran de complir
també els següents requisits:
- ser menor de 30 anys en la data d’inici de l’activitat.
A banda dels requisits establerts en el punt A, per ser beneficiaris de la línia 3, els sol·licitants hauran de complir
també els següents requisits:
- ser dona, sense cap altre requisit.
A banda dels requisits establerts en el punt A, per ser beneficiaris de la línia 4, els sol·licitants hauran de complir
també els següents requisits:
- Acreditar més de 18 mesos d’inscripció a l’OTG com a demandant d’ocupació en el moment d’iniciar l’activitat
econòmica.
A banda dels requisits establerts en el punt A, per ser beneficiaris de la línia 5, els sol·licitants hauran de complir
també els següents requisits:
- Tenir més de 45 anys i acreditar més de 6 mesos com a demandant d’ocupació.
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*LÍNIA 10: Impuls a l’emprenedoria social i/o cooperativisme
Aquest ajut estarà destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin a Cambrils durant els
exercicis de 2016, 2017 i 2018, i que promoguin projectes empresarials amb vessant social i/o adoptin la forma de
cooperativa.
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A banda dels requisits establerts en el punt A, per ser beneficiaris de la línia 6, els sol·licitants hauran de complir
també els següents requisits:
- Presentant el certificat o resolució corresponent acreditant una discapacitat igual o superior al 33%
A banda dels requisits establerts en el punt A, per ser beneficiaris de la línia 7, els sol·licitants hauran de complir
també els següents requisits:
- Estar ubicats dins de l’àmbit territorial del Barri Antic de la Vila, Eixample Vila, Eixample Platja i Parellada segons
els criteris establerts en la cartografia municipal.
A banda dels requisits establerts en el punt A, per ser beneficiaris de la línia 8, els sol·licitants hauran de complir
també els següents requisits:
- Estar ubicats en algun local del municipi de Cambrils que porti, com a mínim, 1 any desocupat segons les dades
del registre d’Activitats Municipal.
A banda dels requisits establerts en el punt A, per ser beneficiaris de la línia 9, els sol·licitants hauran de complir
també els següents requisits:
- Contractar com a mínim 1 persona com a treballador/a en règim de personal assalariat, sempre que el treballador/a
estigui empadronat/ada en el municipi de Cambrils amb un mínim d’un any d’antiguitat en relació a la data inicial
del seu contracte i que la durada mínima del contracte, comptabilitzant, si s’escau, les corresponents pròrrogues,
sigui d’1 any acreditat amb l’informe de vida laboral.
A banda dels requisits establerts en el punt A, per ser beneficiaris de la línia 10, els sol·licitants hauran de complir
també els següents requisits:
Promoure el desenvolupament d’un projecte d’emprenedoria en l’àmbit de l’economia social entenent que dins
d’aquesta categoria s’hi ’inclouen les persones físiques/jurídiques que volen iniciar un projecte d’emprenedoria
social amb la constitució d’una nova organització.
Tercera: Administració atorgant i límit màxim del conjunt de la despesa
Aquestes subvencions s’atorgaran per l’Ajuntament de Cambrils, el qual n’assumirà el pagament mitjançant fons
propis, que aniran a càrrec de la partida que s’haurà d’habilitar en el pressupost de despeses de l’Ajuntament de
Cambrils.
S’estableix un límit màxim per a l’atorgament d’aquestes subvencions de 50.000’- €, per al conjunt dels 3 exercicis.
Aquest import es pressupostà entre les anualitats de 2016, 2017 i 2018.
Incloure la partida si està aprovada

Cinquena: Sol·licituds, forma i termini de presentació
Per poder optar a una o a diverses subvencions i línies d’ajuts, les persones interessades hauran de presentar una
sol·licitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), en els dies i hores hàbils, ja sigui de forma presencial o telemàtica,
o per mitjà de qualsevol de les formes previstes a l’art. 38 de la Llei 30/1992, LRJPAC.
Les sol·licituds s’hauran de presentar un cop es compleixin i es puguin acreditar els requisits establerts a les
presents Bases.
Es presentaran mitjançant el model normalitzat que es posarà a disposició dels ciutadans a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC) i a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils, i s’hauran d’adjuntar els documents que
acreditin el compliment dels requisits, o bé indicar aquells documents o mitjans de comprovació dels quals ja disposi
l’Ajuntament per a la seva comprovació.
S’estableix el dia 31/12/2019 com a data màxima de presentació de les sol·licituds de subvenció i de justificació
dels seus requisits.
Sisena: Resolució i pagament
Les sol·licituds de subvenció es resoldran per acord de l’òrgan competent, previ informe tècnic i de l’òrgan col·legiat
corresponent.
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Quarta: Imports i condicions dels ajuts
S’estableix un ajut únic i màxim de 150’- € per a cadascun dels previstos i per a cadascuna de les Línies establertes
en aquestes bases a excepció de la línia 2 quan sigui primera ocupació.
Una mateixa activitat econòmica o delegació podrà sol·licitar qualsevol ajuts previstos sempre que corresponguin
a diverses línies.
Aquesta sol·licitud es podrà fer de forma acumulada o a mesura que es compleixin els requisits establerts per a les
diferents línies.
En el supòsit de nova implantació de diverses activitats econòmiques o delegacions, per part d’un mateix titular,
nomes serà compatible sol·licitar 1 sòl cop l’ajut previst per a la Línia 2,3,4,5,6, i serà compatible la sol·licitud dels
ajuts previstos a les Línies 1, 7, 8, 9 i 10 per a cadascuna de les noves activitats econòmiques o delegacions.
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Es resoldran per ordre cronològic, seguint les dates i numeració de registre d’entrada de la sol·licitud inicial.
Les sol·licituds seran resoltes amb caràcter desfavorable si s’han superat els crèdits màxims totals previstos en
aquestes Bases Específiques, o en les seves corresponents ampliacions.
Els pagaments s’efectuaran mitjançant transferència bancària al compte del titular de l’activitat que haurà d’indicar
i justificar al sol·licitant de la subvenció.
En el cas que el titular de l’activitat tingui deutes amb la Corporació municipal els ajuts atorgats seran objecte de
compensació.
Setena: Normativa supletòria
Regirà, amb caràcter supletori, l’Ordenança general de subvencions, aprovada per l’Ajuntament de Cambrils i
publicada en el BOPT 123 de 30.5.2005, i les seves modificacions posteriors, en tot allò que no s’hagi previst de
forma diferent en els presents Bases específiques.
També regirà com a legislació supletòria la Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el RD
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, la normativa de règim local i la
normativa reguladora del procediment administratiu, que es trobi vigent en cada moment.
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Cambrils, 18 de maig de 2016.
L’alcaldessa, Camí Mendoza i Mercè.

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7171 - 27.7.2016
CVE-DOGC-B-16203002-2016

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CAMBRILS
EDICTO sobre aprobación inicial de las bases específicas para el otorgamiento de ayudas a la promoción
económica, ejercicios 2016-2017-2018.
D'acord amb l'establert a l'article 124.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa públic
que el Ple de l'Ajuntament de Cambrils en la sessió del dia 29 de març de 2016, va aprovar inicialment les
Bases específiques per al atorgament d'ajuts a la promoció econòmica a Cambrils, exercicis 2016-2017-2018.
Les indicades bases han esta publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 135 de data 15 de juliol de
2016.

Cambrils, 15 de juliol de 2016

Camí Mendoza i Mercè
Alcaldessa

(16.203.002)
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Administració Local
2016-10357
Ajuntament de Cambrils
ANUNCIO / ANUNCI
Convocatoria de ayudas a la promoción económica en Cambrils, ejercicios 2016-2017-2018
BDNS (Identif.): 325711
La Junta de Gobierno Local en sessión de fecha 11/11/2016 acordó la convocatoria, de acuerdo con las bases
reguladoras aprobadas por el pleno del Ayuntamiento en la sesión del dia 29 de marzo de 2016, y publicadas el día
15 de julio de 2016 en BOP de Tarragona núm. 135, para el otorgamiento de ayudas a la promoción económica en
Cambrils, ejercicios 2016-2017-2018.
Las solicitudes se podran presentar, en modelo normalizado, en la Oficina de Atención al Ciudadano. Estos
documentos y el texto íntegro de las bases se pueden encontrar en la página web del Ayuntamiento; http://www.
cambrils.cat/ca/serveis/empresa-i-emprenedoria.
Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición potestativo
previo al contencioso administrativo delante de la misma autoridad que haya adoptado la resolucióno en el plazo de
un mes o recurso contencioso administrativo delante de los Juzgados del contencioso administrativo de Tarragona
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, sin perjuicio que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.
Cambrils, 2016-11-29
Maria del Camí Mendoza Mercè
Cambrils, 29 de noviembre de 2016
Maria del Camí Mendoza Mercè. La alcaldesa

Convocatòria d’ajuts a la promoció econòmica a Cambrils, exercicis 2016-2017-2018
BDNS (Identif.): 325711
La Junta de Govern Local en sessió de data 11/11/2016 va acordar la convocatòria, d’acord amb les bases
reguladores aprovades pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 29 de març de 2016, i publicades el dia 15
de juliol de 2016 al BOP de Tarragona núm. 135, per l’atorgament d’ajuts a la promoció econòmica a Cambrils,
exercicis 2016-2017-2018.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar recurs de resposició potestatiu previ
al contenciós administratiu davant la mateixa autoritat que hagi adoptat la resolució en el termini d’un mes o recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos,
a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació, sense perjudici que els interessats puguin exercitar
qualsevol altre recurs que estimin procedent.
Cambrils, 2016-11-29
Maria del Camí Mendoza Mercè
Cambrils, 29 de novembre de 2016
Maria del Camí Mendoza Mercè. L’alcaldessa
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Les sol·licituds es podran presentar en model normalitzat, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Aquests documents i
el text íntegre de les bases es poden trobar a la pàgina web de l’Ajuntament; http://www.cambrils.cat/ca/serveis/
empresa-i-emprenedoria.

