
 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS PER A LA 
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 

Article 1. Objecte 

Aquestes bases tenen per objecte establir un sistema d’ajuts per tal d’incentivar la creació de llocs de treball 

mitjançant la Borsa de l’Oficina Municipal de Treball de Constantí o directament a través de la contractació 

d’aturats empadronats amb més d’un any a Constantí, així com el foment per a la creació de noves empreses al 

municipi de Constantí. 

Article 2. Finalitat 

Els ajuts seran de dos tipus: d’una banda promoure la contractació de persones aturades del municipi 

mitjançant l’Oficina municipal o directament per les empreses de Constantí i la província,  i d’altra, fomentar la 

creació de noves empreses al municipi, tot dos amb la finalitat de crear nous llocs de treball. 

2.1. Ajuts a la contractació de persones aturades del municipi de Constantí 

L’ajut consistirà en una aportació econòmica destinada a sufragar, en part, les despeses que es deriven de la 

contractació de nous treballadors que es contractin mitjançant la Borsa de l’Oficina Municipal de Treball de 

Constantí, o directament a través de la contractació d’aturats empadronats amb més d’un any a Constantí. 

2.2. Ajuts als nous emprenedors i a l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses al municipi 
de Constantí  

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. Règim jurídic 

El procediment per a l’atorgament de les subvencions es tramita en règim de concurrència pública competitiva.  

 

Les subvencions a què fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, queden subjectes a l’ 

import màxim de la dotació pressupostaria, són lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a 

l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  

 

Estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es condiciona el seu atorgament, i tenen 

caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l’ incompliment de les condicions i 

càrregues imposades en l’acte de concessió.  

 

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la normativa aplicable en 

matèria de subvencions segons la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions, el Reial Decret 

887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, i el Decret 179/1995 de 13 de juny 

pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  

 
 



 

Article 4. Beneficiaris 

Els beneficiaris són els que contractin a persones aturades empadronades en el municipi i els nous 

emprenedors o les persones que estableixin noves empreses al municipi. 

4.1. Beneficiaris dels ajuts a la contractació de persones aturades del municipi de Constantí 

Podran ser beneficiaris dels ajuts que preveuen aquestes bases durant l’exercici que es publiqui la convocatòria 

les persones físiques o jurídiques, ja existents  o de nova creació, amb seu, delegació o centre de treball a 

Constantí o a la província de Tarragona, que contractin persones mitjançant la Borsa de l’Oficina Municipal de 

Treball de l’Ajuntament de Constantí o directament a través de la contractació d’aturats empadronats amb una 

antiguitat mínima d’un any a Constantí. 

4.2. Beneficiaris dels ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves 
empreses al municipi de Constantí 

Podran ser beneficiaris dels ajuts que proposen aquestes bases: 

4.2.1. Aquelles persones físiques que estiguin empadronades al municipi de Constantí amb una antiguitat 

mínima d’un any i que iniciïn una activitat laboral durant l’exercici que es publiqui la  convocatòria. 

4.2.2. Aquelles persones jurídiques creades durant l’exercici que es publiqui la  convocatòria que contractin 

treballadors de la borsa de treball empadronats a Constantí o aturats empadronats amb més de d’un any 

d’antiguitat d’empadronament a Constantí. 

Article 5. Incompatibilitats 

Aquests ajuts són totalment compatibles amb la resta d’ajuts previstos per aquests conceptes d’altres 

administracions.  

Article 6. Convocatòria  

Durant el primer semestre de l'any, la Junta de Govern Local aprovarà la convocatòria de subvencions. El 

termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació del extracte de la convocatòria 

en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, mitjançant la BDNS, i finalitzarà quan aquesta determini. 

 

La convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), regulada per l’article 20 de la 

Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, al taulell d’anuncis de la corporació i s’inserirà una 

referència d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya (DOGC).  

 
Article 7. 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 Constantí. 

L’ import del crèdit pressupostari es determinarà a la convocatòria corresponent. No es podran concedir 

subvencions per una quantia superior al crèdit disponible. 

 

 



 

Article 8. Criteris d’atorgament 

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 10.  

Article 9. Requisits 

9.1. Requisits dels ajuts a la contractació de les persones aturades del municipi de Constantí. 

Per ser beneficiaris d’aquests ajuts hauran de complir els següents requisits: 

- Les persones físiques o jurídiques hauran de justificar la contractació de persones aturades i empadronades al 

municipi, amb un contracte laboral iniciat durant l’exercici que es publiqui la convocatòria directament o 

mitjançant la Borsa de la Oficina Municipal de Treball de l’Ajuntament de Constantí. 

- 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. Aquesta substitució s’haurà d’efectuar 

com a màxim 30 dies després de l’acabament del contracte de la persona que substitueix. 

- S’acceptaran jornades inferiors fins un límit del 50%, en aquests supòsits l’ajut serà proporcional a la jornada 

contractada. 

- Les persones contractades no poden haver treballat per a la mateixa empresa durant els dos anys anteriors. 

- Les persones físiques o jurídiques sol·licitants hauran d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions 

tributaries, de la Seguretat Social i les corresponents amb aquest Ajuntament, a més de disposar de les 

autoritzacions administratives adients per exercir l’activitat. 

9.2. Requisits dels ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses 
al municipi de Constantí. 

Per ser beneficiaris d’aquests ajuts hauran de complir els següents requisits: 

- Les persones físiques hauran de justificar l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social i alta de l’activitat 

en l’exercici en que es publica la convocatòria. 

- Les persones físiques hauran d’estar empadronades al municipi de Constantí amb una antiguitat mínima d’un 

any. 

- Les persones jurídiques han de justificar l’alta de llicència d’activitats o comunicació d’inici d’activitat en 

l’exercici en que es publica la convocatòria, o bé acreditar l’alta al Cens Fiscal. 

- La durada de l’activitat de l’empresa haurà de ser com a mínim d’un any. 

- Les persones físiques o jurídiques sol·licitants hauran d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions 

tributaries, de la Seguretat Social i les corresponents amb aquest Ajuntament, a més de disposar de les 

autoritzacions administratives adients per exercir l’activitat. 

- L’activitat subjecte a percebre l’ajut ha d’haver estat iniciada dins de l’exercici en que es publica la 

convocatòria. 



 

Article 10. Import de l’ajut 

10.1. Ajuts a la contractació de persones aturades del municipi de Constantí  

La quantia de l’ajut serà de 3.000 € per cada persona contractada al 100% de la jornada habitual del sector amb 

un contracte de termini mínim de 12 mesos. En cas d’una contractació a temps parcial, la mateixa no podrà ser 

inferior al 50% i l’import de la subvenció serà proporcional al percentatge de la jornada. S’establirà un màxim 

de 10 ajuts per empresa. 

La quantia de l’ajut serà de 1.500 € per cada persona contractada al 100% de la jornada habitual del sector amb 

un contracte de termini inferior a 12 mesos i amb mínim de 6 mesos. En cas d’una contractació a temps parcial, 

la mateixa no podrà ser inferior al 50% i l’import de la subvenció serà proporcional al percentatge de la 

jornada. S’establirà un màxim de 3 ajuts per empresa. 

10.2. Ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses al municipi 
de Constantí.  

La quantia de l’ajut serà 3.000 €. La durada de l’activitat haurà de ser com a mínim d’ un any.  

Article 11. Sol·licituds i documentació 

El procediment es tramitarà mitjançat convocatòria pública que s’ajustarà a allò que disposen aquestes bases. 

Les sol·licituds d’ajuts es presentaran al Registre General de l’Ajuntament de Constantí en el model normalitzat 

confeccionat a aquest efecte que estarà a disposició dels sol·licitants a la web de l’Ajuntament. 

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 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. 

Els interessats podran efectuar consultes o rebre assessorament a través de l’Oficina Municipal de Treball de 

l’Ajuntament de Constantí, al carrer Sant Pere 49 baixos de Constantí.  

La documentació a presentar serà la següent en cada cas: 

11.1. Ajuts a la contractació de persones del municipi de Constantí. 

1.- Sol·licitud segons model normalitzat. 

2.- Còpia del NIF/CIF. 

3.- Declaració responsable on es descrigui el lloc/s de treball a cobrir i es manifesti el compromís de contractar 

mitjançant la Borsa de l’Oficina Municipal de Treball de Constantí, i que no concorren cap de les circumstàncies 

detallades d'acord amb l'art. 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions. 

4.- Acreditació de l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o al cens fiscal. 



 

5.- Autorització administrativa o comunicació que l’habiliti per exercir l’activitat. 

11.2. Ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació de noves empreses al municipi de Constantí.  

1.- Sol·licitud segons model normalitzat. 

2.- Còpia del NIF/CIF 

3.- Descripció de l’activitat a realitzar. 

4.- Declaració responsable en relació al compliment dels requisits establerts als articles 4.2. d’aquestes bases, 

així com que no concorren cap de les circumstàncies detallades d'acord amb l'art. 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 

de novembre general de subvencions. 

5.- Compromís d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o al cens fiscal i el compromís de sol·licitar 

l’autorització administrativa o efectuar comunicació que l’habiliti per exercir l’activitat.  

Article 12. Procediment de concessió, resolució i notificació de la resolució de les sol·licituds 

El òrgan instructor és l’àrea de subvencions de l’ajuntament de Constantí, el qual examinarà les sol·licituds 

presentades i requerirà les persones interessades perquè esmenin els defectes esmenables o aportin la 

documentació que hi manca, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació del 

requeriment. La presentació fora del termini que estableixi la convocatòria comporta la inadmissió de la 

sol·licitud.  

Un cop avaluades les sol·licituds, la comissió avaluadora formularà la proposta de resolució de concessió o 

denegació de subvencions a l’òrgan competent per resoldre.  

 

Aquesta comissió avaluadora estarà formada per: 

- L’alcalde o persona en qui delegui.  

- El regidor/a d’ Ocupació, o persona en qui delegui.  

- El secretari/a de la Corporació, o persona en qui delegui.  

- L’interventor/a, o persona en qui delegui.  

- El tècnic/a de la Oficina de treball de l’Ajuntament de Constantí  

La resolució sobre l’atorgament d’aquesta subvenció serà adoptada per la Junta de Govern Local.  

 

L’òrgan competent per a l’aprovació dels ajuts, serà la Junta de Govern Local que, en el termini màxim de tres 

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.  

En cas de nous emprenedors es dictarà resolució amb indicació del beneficiari i l’import de l’ajut. 

 

En el supòsit de denegació, s’especificarà el motiu. L’aprovació de la concessió del 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 notificació de la resolució comunicant el resultat del procediment es durà a terme de manera 

individualitzada a cadascun dels sol·licitants, la qual posarà fi a la via administrativa, contra aquesta els 

interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs 

contenciós administratiu.  

 

La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a 

partir del dia següent al de la notificació.  

 

Article 13. Justificació i pagament de l’ajut  

13.1. Ajuts a la contractació de persones del municipi de Constantí  

El beneficiari presentarà a l’Ajuntament la següent documentació justificativa del compliment de la finalitat per 

la qual es concedeix la subvenció en el termini de 2 mesos de la finalització de la contractació:  

1.-Còpia del contracte de treball, acreditació de l’alta 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. 

4.-Certificat conforme no té deutes amb la Hisenda municipal, expedit d’ofici per l’Ajuntament. 

5.-Número de compte bancari del que és titular la persona física o jurídica que ha demanat la subvenció. 

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 s’efectuarà mitjançant transferència bancària en el compte de l’entitat bancària 

indicat pel beneficiari. 

13.2. Ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació de noves empreses al municipi de Constantí. 

La data límit per justificar la creació d’empresa i sol·licitar el pagament de l’ajut serà de 2 mesos 

immediatament posteriors a la finalització del termini d’ un any de durada de l’activitat.  

1.- Documentació que justifiqui l’inici de l’activitat laboral o mercantil. 

2.- Alta al règim corresponent de la Seguretat Social i al cens fiscal. 

3.- Autorització administrativa o comunicació que l’habiliti per exercir l’activitat. 

4.- Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

5.-Certificat conforme no té deutes amb la Hisenda municipal. S’expedirà d’ofici per l’Ajuntament i 

s’incorporarà a les sol·licituds. 

6.- Número de compte bancari. 

El pagament de l’ajut serà tramitat un cop s’hagi verificat la justificació de l’activitat objecte de subvenció i 

s’efectuarà mitjançant transferència bancària en el compte de l’entitat bancària indicat pel beneficiari. 

 



 

13.3. Altres justificacions 

No obstant el disposat als punts 13.1. i 13.2., 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.  

13.4. Pagament anticipat 

En el cas de contractació de persones del municipi de Constantí, una vegada transcorreguts els primers 2 

mesos de la contractació, amb independència que el contracte del treballador no hagi finalitzat, es podrà 

realitzar el pagament anticipat de la subvenció que suposarà el lliurament de fons amb caràcter previ a la 

justificació com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. 

En el cas dels nous emprenedors podran demanar una bestreta a compte de la subvenció abans de finalitzar el 

període mínim de durada de l’activitat d’ un any. 

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.  

Article 15. Renúncies 

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

l’Ajuntament de Constantí. 

Article 16. Règim sancionador i revocació 

16.1.Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre sancions 

administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei 47/2003 de 26 de novembre 

General Pressupostària i la Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària.  

 

16.2.L’incompliment dels requisits no esmenables podrà ser causa de revocació de la subvenció, amb 

independència de la infracció i sanció acordada, així com la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial 

de qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvenció, i qualsevol altre incompliment de les 

obligacions descrites a aquestes bases i a la normativa anterior esmentada.  

 

16.3.L’ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i abonada 

indegudament de conformitat amb la legislació vigent.  

 

 

 

 



 

Article 17. Publicitat 

La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció, un cop aprovades pel Ple municipal, s’efectuarà 

mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona i en el taulell d’anuncis de la 

corporació. S’inserirà una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Disposició final 

Les presents bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 

Tarragona, i romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa. 


