ANUNCI DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

1. Exposició de motius
L’AMB, a través de l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic (en endavant,
l’Agència), està impulsant el desplegament de la seva activitat en l’àmbit del desenvolupament
econòmic d’acord amb el marc normatiu derivat de la Llei 31/2010, de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Fruit d’aquesta tasca ha estat la creació de l’Agència Metropolitana de
Desenvolupament Econòmic, ens que a partir d’ara ha d’impulsar les accions i polítiques
d’aquest àmbit.
La nova Agència s’organitza entorn a quatre àmbits d’actuació per tal d’assolir els objectius que
li va assignar el Consell Metropolità, els quals són:
-

Internacionalització i promoció d’inversions.
Empresa i ocupació.
Innovació i tecnologia.
Economies locals emergents.

És en el marc de les economies locals emergents que es desenvolupen actuacions per al foment
de l’Economia Cooperativa Social i Solidària, en compliment dels objectius del PAM 2015-2019.
Document que recull com a objectiu (2.4) la promoció de l’economia local, social, solidària,
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ANNEX BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA SOL·LICITUD I
ATORGAMENT D’AJUTS A NOVES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I
PROJECTES EN L’ÀMBIT DE L’ECONOMIA COOPERATIVA, SOCIAL I
SOLIDÀRIA PROMOGUDES PER L’AMB

Data 24-1-2019

Barcelona, 21 de gener de 2019
El secretari general accidental, Sebastià Grau Àvila

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les esmentades Bases s’han sotmès a informació pública per al període de trenta dies
hàbils, durant els quals no s’han presentat al·legacions, per la qual cosa l’aprovació ha
esdevingut definitiva.
Contra aquest acord d’aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província.

B

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 30
d’octubre de 2018, va aprovar inicialment les bases per regular per ordre d’accés la
concessió d’ajuts a noves activitats econòmiques i projectes en l’àmbit de l’economia
cooperativa, social i solidària.

A

Exp. 1494/18

3. Règim jurídic
La gestió i atorgament d’aquests ajuts es guiarà per les presents bases reguladores i
convocatòria, per l’Ordenança General de Subvencions de l’AMB i per la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, general de subvencions (LGS) i el seu reglament de desenvolupament.
L'atorgament de la subvenció s’ajustarà al regim d'incompatibilitats vigent en el marc del dret
comunitari europeu i s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
L'atorgament de la subvenció es condiciona, en tot cas, a la realització futura o ja executada de
l'activitat, en compliment de la finalitat i les condicions establertes a les presents bases, i te
caràcter no devolutiu.
L’AMB quedarà exempta de les responsabilitats derivades de les actuacions a què quedin
obligades les persones beneficiàries. El destí de la subvenció no podrà ser alterat per part del
beneficiari i l’activitat desenvolupada en cap cas no podrà ser una activitat il·lícita que atempti
contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans,
restant la persona beneficiària sotmesa a les responsabilitats i regim sancionador que, sobre
infraccions administratives en la matèria, estableix la normativa aplicable.
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2. Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte d’aquestes bases és el foment de les activitats emmarcades en l’àmbit de l’economia
cooperativa, social i solidària (en endavant, ECSS) a través d’ajuts econòmics per al
desenvolupament de nous projectes i la creació de noves activitats econòmiques.

Data 24-1-2019

En definitiva, l’interès públic per aquestes pràctiques econòmiques rau en què es tracta de
projectes que incideixen en la mobilització econòmica dels actius personals, culturals i
comunitaris existents al territori a la vegada que es contribueix a la resiliència de la ciutat
metropolitana.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquests ajuts econòmics pretenen afavorir l’expansió d’unes pràctiques econòmiques que es
consideren especialment beneficioses per l’economia i la cohesió social de la societat
metropolitana. Unes pràctiques que afavoreixen la innovació social i el desenvolupament
d’activitats econòmiques amb perspectiva social i comunitària –tot mobilitzant els actius
endògens existents en el mateix territori–, que generen llocs de treball especialment estables i
que desenvolupen models de negoci orientats a la satisfacció de les necessitats socials del
mateix territori.

B

En aquest context, les presents bases i convocatòria volen impulsar la creació de noves activitats
econòmiques emmarcades en l’àmbit de l’ECSS, impulsar la intercooperació i les pràctiques
econòmiques d’arrel comunitària, impulsar la innovació i la competitivitat dels agents
econòmics de l’ECSS així com fomentar el coneixement i el reconeixement d’aquestes pràctiques
entre la ciutadania a través d’un ajut al finançament de les mateixes.

A

cooperativa i col·laborativa i, com a acció concreta, l’impuls d’una línia de finançament
específica per a projectes d’ECSS al territori metropolità (2.4.2.).

També es farà difusió al web de l’Agència http://agenciaeconomica.amb.cat i al portal de
transparència de l’AMB: http://transparencia.amb.cat/home.
5. Crèdit pressupostari de la convocatòria
L’import màxim total destinat a aquests ajuts econòmics és de 100.000 euros que aniran a càrrec
de l’aplicació pressupostaria D1020 92000 48990 corresponent del pressupost de l’exercici de
l’any 2019, per tant subordinat a la seva aprovació.
La concessió dels ajuts econòmics resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el moment de la resolució de l’atorgament.
6. Sol·licitants i Beneficiaris
Podran ser sol·licitants i beneficiàries d’aquests ajuts econòmics les persones físiques o
jurídiques que compleixin amb els objectius i requisits de les presents bases i convocatòria:
Podran ser beneficiaris:
-

Associacions donades d’alta d’IAE.
Fundacions donades d’alta d’IAE.
Societats cooperatives.
Societats laborals.
Mutualitats.
Empreses d’Inserció.
Centres Especials de Treball.
Les persones físiques o jurídiques en procés de constitució d’una cooperativa, en aquest
cas la cooperativa haurà d’estar constituïda i registrada abans de la resolució definitiva.
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A aquests efectes, s’aprova al mateix temps la convocatòria per a l’atorgament d’aquests ajuts
econòmics, que s’ajustarà a tot allò que disposen aquestes bases. L’aprovació de la convocatòria
quedarà supeditada a l’aprovació definitiva de les Bases. Igualment seran comunicades a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, d’acord amb l’article 20 de la llei 38/2003 de 27 novembre,
General de Subvencions.

Data 24-1-2019

El termini de presentació de les propostes començarà l’endemà de la data de publicació de
l’extracte de la convocatòria en el BOPB i es perllongarà durant 60 dies hàbils.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. Convocatòria i terminis
Es farà pública la convocatòria i la posterior concessió de les subvencions mitjançant la
publicació d’aquestes Bases i Convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

B

Les dades de caràcter personal que es reflecteixin en la documentació a la qual doni lloc la
tramitació de les presents bases, passaran a formar part dels fitxers de dades de l’AMB amb la
finalitat de facilitar la gestió dels seus serveis. La participació en aquesta convocatòria implica
que les dades de caràcter personal que es comuniquin podran ser cedides a administracions
públiques o entitats col·laboradores. Aquesta cessió només podrà tenir lloc per facilitar el
compliment de les finalitats que la llei 31/2010, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, reconeix
a l’AMB.

Les despeses subvencionables són les següents:
Per als ens beneficiaris que han iniciat la seva activitat econòmica fins a 6 mesos abans de
la data de publicació de les presents bases i convocatòria:
-

-

Despeses de constitució, modificació o transformació de la forma jurídica de l’ens
beneficiari; despeses de notaria; consultoria tècnica o jurídica; despeses de difusió i
comunicació; despeses de llicències i taxes derivades de la constitució de l’ens
beneficiari o bé de la transformació d’un forma jurídica preexistent en una societat
cooperativa o societat laboral.
Despeses de llicències, de projectes tècnics o de projectes d’obres i taxes relacionades
amb l’inici i desenvolupament de l’activitat econòmica.

Per a tots els sol·licitants i beneficiaris:
-

-

-

Despeses de notaria, consultoria tècnica o jurídica; despeses de difusió i comunicació;
despeses de llicències i taxes derivades del desenvolupament de noves línies de negoci
(projectes orientats a l’oferiment d’un nou bé o servei).
Despeses de llicències, de projectes tècnics o de projectes d’obres i taxes per al
desenvolupament de noves línies de negoci (projectes orientats a l’oferiment d’un nou
bé o servei).
Despeses de seguretat social de les persones treballadores de la nova activitat, o bé, en
el cas d’entitats sol·licitants de l’ajut econòmic per al desenvolupament d’una nova línia
de negoci, despeses de seguretat social del nou personal contractat per al
desenvolupament de la mateixa.
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Quantia de la subvenció i despeses subvencionables
La subvenció serà el 80% del cost de les despeses subvencionables, fins a un màxim de
6.000€ per ens beneficiari.
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Requisits dels beneficiaris
- La sol·licitud de la subvenció suposa l’acceptació específica de les presents bases.
- Els ens beneficiaris hauran de tenir seu a un dels municipis del territori de l’AMB.
- L’ens beneficiari haurà d’estar legalment constituït en el moment de l'atorgament. Les
persones físiques hauran de presentar l'acta censal de la seva activitat econòmica o
empresarial. En el cas de les formes jurídiques hauran de presentar el document de
constitució corresponent.
- Els beneficiaris hauran d’haver justificat adequadament qualsevol subvenció
anteriorment atorgada per l’AMB, excepte en els casos en què encara no hagi
transcorregut el termini de justificació.
- Els beneficiaris hauran de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions
tributàries amb l’AMB, la resta d’administracions públiques i la Seguretat Social.

Data 24-1-2019

7.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

Les activitats econòmiques que estiguin en procés de canvi de la seva forma jurídica a
cooperativa o societat laboral.
Les cooperatives que desenvolupin projectes d’intercooperació.

B

-

-

Totes les despeses que no quedin recollides en l’anterior relació en cap cas podran ser
considerades com a despesa subvencionable.
9. Període subvencionable
Les actuacions subvencionables s’hauran realitzat com a màxim durant els 6 mesos anteriors a
la publicació inicial al BOPB de les presents bases i convocatòria.
Les actuacions subvencionables que no hagin estat iniciades, s’hauran d’executar abans de la
data límit per a la justificació de la despesa subvencionable, el 15 d’octubre de 2019. Aquells ens
beneficiaris que no hagin justificat la despesa per a aquesta data s’entendrà que renuncien a la
subvenció.
10. Compatibilitats
La subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida per les administracions ,ens públics
o privats. L’import de les subvencions rebudes en el seu conjunt mai no podrà superar el cost
total del projecte a desenvolupar. L’assignació de qualsevol altra subvenció d’altres finançadors
anterior o posterior a la concedida per l’AMB haurà de ser comunicada formalment a la mateixa
per avaluar aquest extrem. En cas de detectar-se un incompliment en aquest sentit, serà causa
de revocació de la subvenció i reintegrament de les quantitats rebudes fins a aquell moment.
11. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds per concórrer a aquests ajuts econòmics regulats es formularan mitjançant
instància a presentar en el registre electrònic de l’AMB, accessible des del portal web de l’AMB,
en els terminis establerts al punt 4 de les presents bases i convocatòria. D’acord amb allò
establert a l’article 14.2 i a l’article 16.4 d’1 d’octubre de la Llei 39/2015, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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-

Data 24-1-2019

-
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-

Despeses de notaria, consultoria tècnica o jurídica; despeses de difusió i comunicació;
despeses de llicències i taxes derivades del desenvolupament de projectes
d’intercooperació entre entitats cooperatives.
Despeses de notaria, consultoria tècnica o jurídica; despeses de difusió i comunicació;
despeses de llicències i taxes derivades del desenvolupament de projectes
d’internacionalització de l’ECSS.
Material fungible d’oficina.
Accions educatives de promoció dels valors i finalitats de l’ECSS entre la ciutadania i de
difusió i conscienciació sobre l’abast, conscienciació i potencialitat de les pràctiques de
l’ECSS.
Despeses en aigua, electricitat, serveis de telecomunicacions i gas o combustibles.
Assegurances.
Despeses relacionades amb la constitució i formalització, així com amb el finançament
dels interessos, de préstecs destinats exclusivament a l’inici de l’activitat de la nova
empresa o al desenvolupament de noves línies de negoci, i que hagin estat formalitzats
amb entitats de finances ètiques o solidàries.
Despeses en correu i missatgeria.
Arrendament de béns immobles i béns mobles.

B

-

Documentació per a la presentació de sol·licituds

a. Admissió i instrucció
La instrucció del procediment de concessió de la present línia de subvencions correspon a
l’Agència i la resolució es realitzarà mitjançant acord de la Junta de Govern de l’AMB, per
delegació del Consell Metropolità.
L’AMB crearà un òrgan col·legiat de seguiment per impulsar la tramitació de les subvencions.
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12. Procediment

B

Instància de sol·licitud degudament complimentada.
Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa, fent constar el
domicili i l’adreça electrònica a efectes de notificacions.
- Identificació de qui ha de ser el beneficiari, si és diferent a l’anterior.
- Documentació acreditativa de la representació, en el cas que el sol·licitant actuï en nom
d’una altra persona física o jurídica.
- Declaració responsable :
o Que informe sobre les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa
finalitat, amb el compromís de comunicar a l‘AMB, a través de l’Agència,
qualsevol altra que sol·liciti o obtingui amb posterioritat a la de la de
presentació de la seva sol·licitud.
o Que informi sobre la naturalesa de l’ens beneficiari i de la seva coincidència amb
els determinats a l’apartat 6 de les presents bases i convocatòria.
o En el cas de les persones físiques o jurídiques de constitució d’una cooperativa,
que informi sobre aquest extrem, en el benentès que aquesta haurà d’estar
constituïda i registrada abans de la resolució definitiva.
o En el cas d’activitats econòmiques que estiguin en procés de canvi de la seva
forma jurídica a cooperativa o societat laboral, que informi sobre aquest
extrem, en el benentès que aquesta haurà d’estar constituïda i registrada abans
de la resolució definitiva.
o Que informi del compromís de complir amb les condicions de la subvenció.
o Que informi que no es troba en cap de les prohibicions establertes en l’article
13 de la Llei general de Subvencions per obtenir la condició del beneficiari.
o Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per
l'AMB, excepte en aquells casos en que encara no hagi transcorregut el
corresponent termini de justificació.
- Relació de les despeses subvencionables realitzades durant els 6 mesos anteriors a la
publicació de les presents bases i convocatòria.
- Memòria de l’activitat a subvencionar que inclogui pressupost d’ingressos i despeses.
- Factures proforma o pla de despesa justificable.
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la
informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies hàbils,
per solucionar els defectes o omissions o per ampliar informació.

A

-

Entendrem per economia verda i circular aquelles activitats econòmiques centrades en el cicle
dels recursos i en la millora de la seva reutilització, reparació, remanufacturació i reciclatge,
como a mecanisme per a la reducció de la utilització de matèries primeres i/o en la millora del
benestar humà i la equitat social, la reducció dels riscos ambientals i l’eficiència en l’ús dels
recursos des d’una perspectiva integral que tingui en compte la dimensió social i ambiental de
l’activitat productiva.
c. Limitació per a activitats i projectes amb seu social a Barcelona
Segons l’estudi “Economies socials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Pràctiques i polítiques
de suport a l’economia solidària, cooperativa i col·laborativa” de l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona, i de La Ciutat Invisible de 2016 el 60,4% de les cooperatives i el
54,2% de les societats laboral es situen al municipi de Barcelona. Per garantir que els ajuts arribin
a tot el territori metropolita, s’estableix que només 8 dels ajuts podran coincidir amb sol·licituds
ubicades a la ciutat de Barcelona i que compleixin els requisits.
En el supòsit de no exhaurir-se la partida pressupostària prevista, es podran seguir concedint als
ajuts a la resta de sol·licituds amb domicili a la ciutat de Barcelona i que compleixin els requisits,
seguint l’ordre estricte de presentació.
d. Valoració
La comissió de seguiment comprovarà que les sol·licituds compleixen amb els requisits
establerts en les presents bases i convocatòria i s’encarregarà de l’impuls de la tramitació que
se’n derivi.
e. Resolució, notificació, acceptació i renúncia
La resolució d’atorgament o denegació corresponent a cada sol·licitud es notificarà mitjançant
notificació electrònica via e-notum i s’emetrà en el termini màxim de dos mesos a comptar des
de la data de la seva presentació completa en el registre d’entrada.
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A partir de la cinquena sol·licitud complerta que respongui a la definició d’economia verda i
circular es respectarà l’ordre de presentació del conjunt de les sol·licituds.

Data 24-1-2019

b. Reserva per a activitats i projectes que impulsin experiències d’economia
verda i circular
4 dels ajuts econòmics es reservaran per les primeres quatre sol·licituds complertes l’activitat
de les quals es desenvolupi en l’àmbit de l’economia verda i circular. Aquests beneficiaris,
sempre que acreditin suficientment que la seva activitat s’integra en aquest àmbit així com el
conjunt de requisits de les presents bases i convocatòria, tindran reservada la concessió de la
subvenció, no respectant-se, si s’escau, l’ordre de entrada del conjunt de les sol·licituds.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’ordre d’accés a l’ajut econòmic el determinarà l’ordre de presentació completa de les
sol·licituds en el Registre d’entrada, i fins a l’esgotament de la partida pressupostària assignada.

B

Si la documentació no compleix els requisits, es requerirà a la persona interessada per tal que
en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius.

A

Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que aquesta incorpori els requisits i obligacions
indicats en les presents bases i que s’ha presentat en el termini establert.

Documentació acreditativa de ser un agent econòmic inclòs en la relació de l’article 6, aquest
extrem s’acreditarà mitjançant:
-

-

-

Presentació d’original o fotocòpia, o bé de fotocòpia compulsada, de la inscripció en el
registre corresponent, del NIF i del certificat d’alta de l’activitat econòmica vigent.
Certificat del compte bancari a nom de l’ens beneficiari al que es transferirà l’import de
la subvenció.
Certificació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat
social. Es permet la substitució d’aquesta documentació per una declaració responsable
en els casos previstos en l’article 24 del Reglament de la Llei General de Subvencions.
Els ens beneficiaris que hagin sol·licitat la subvenció per a l’inici d’una nova línia de
negoci l’hauran d’acreditar mitjançant la presentació de l’original i fotocòpia, o bé de la
fotocòpia compulsada, de l’alta a la Seguretat Social del nou personal contractat per al
seu desenvolupament.
Formulari de tercers de la Tresoreria de l’AMB degudament complimentat.

Despeses subvencionables efectuades durant els 6 mesos anteriors a la publicació de les bases
i convocatòria
L’import de la subvenció es calcularà de forma provisional d’acord amb la relació de les despeses
subvencionables presentada en el moment de presentació de la sol·licitud. L’import definitiu es
determinarà amb la recepció dels documents justificatius de les despeses subvencionables
efectivament realitzades. En cas de discrepància, l’import definitiu podrà ser igual o inferior al
càlcul inicial realitzat en el moment de rebre la sol·licitud. Els documents justificatius de la
despesa subvencionable seran:

https://bop.diba.cat

Original i còpia, o fotocòpia compulsada, de les factures de pagament de les despeses
subvencionables.

B

-
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14. Pagament i justificació
Per a procedir al pagament de l’ajut econòmic, l’ens beneficiari haurà d’acreditar la seva
condició de beneficiari així com les despeses subvencionables efectivament realitzades.

Data 24-1-2019

13. Comissió de Seguiment
L’òrgan col·legiat estarà formada per dos tècnics de projectes i el cap de l’Agència.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De la mateixa manera, el beneficiari podrà comunicar la seva renúncia a la subvenció o a la
sol·licitud durant tot el procés de tramitació.

A

En el termini de 15 dies naturals els beneficiaris hauran de manifestar l’acceptació d’aquesta i
de les seves condicions, com a requisit imprescindible per rebre aquest ajut econòmic. Si el
beneficiari no presentés la seva acceptació en el corresponent termini o formulés reserves a
aquesta, l’AMB considerarà que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.
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En el cas de que s’hagin presentat a subvenció despeses ja efectuades i futures, el pagament de
la totalitat s’efectuarà un cop s’hagin justificat aquestes últimes.
15. Invalidesa de la concessió: revocació i reintegrament
L’AMB a través de l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic de l’AMB establirà
els mecanismes de seguiment i avaluació que permetin comprovar la correcta destinació dels
ajuts econòmics i la correcta execució de la present convocatòria.
Sense perjudici de les responsabilitats que pertoquin, l’AMB procedirà a la revocació total o
parcial de l’ajut econòmic atorgat en els casos següents:
-

Sol·licitud de persones que no complexin els requisits establerts a les presents bases.
Que l’activitat econòmica hagi estat donada de baixa en el moment de procedir al
pagament de la subvenció.
- Manca de justificació o justificació incompleta dels fons rebuts.
- Incompliment de la finalitat i/o les condicions d’acord amb les quals l’ajut econòmic va
ser concedit.
- Incompliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o de conservació
dels documents.
- Impediment a les actuacions de comprovació i control per part de l’AMB.
L’AMB exigirà el reintegrament de l’import total o parcial de l’ajut econòmic a retornar per la
via voluntària. Si el reintegrament no s’efectua s’iniciarà la via de constrenyiment prèvia
tramitació de l’expedient corresponent.
16. Publicitat
Els ajuts econòmics atorgats a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat i difusió
per part de l’AMB. Els beneficiaris, en acceptar la subvenció, estan acceptant la utilització de la
seva imatge i la divulgació de les seves activitats a través dels mecanismes de difusió de la
convocatòria i dels seus resultats que l’AMB estimi convenients.
Les activitats que comptin amb el finançament dels presents ajuts econòmics hauran
d’expressar en els seus materials promocionals el suport de l’AMB. Els materials promocionals
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https://bop.diba.cat
Pàg. 9-13

La justificació de les despeses subvencionables es podrà realitzar fins el 15 d’octubre de 2019.

CVE 2019002093

Data límit de justificació de despeses subvencionables.

Data 24-1-2019

Original i còpia, o fotocòpia compulsada, de les factures de pagament de les despeses
subvencionables.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

B

L’import de la subvenció es calcularà inicialment d’acord amb el pressupost de despeses previst
i es determinarà l’import definitiu amb la recepció dels documents justificatius de les despeses
subvencionables efectivament realitzades. En cas de discrepància, l’import definitiu podrà ser
igual o inferior al càlcul inicial realitzat en el moment de rebre la sol·licitud. Els documents
justificatius de la despesa subvencionable seran:

A

Despeses subvencionables a realitzar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud

FORMULARI DE SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A NOVES
ACTIVITATS ECONÒMIQUES I PROJECTES EN L’ÀMBIT DE L’ECONOMIA
COOPERATIVA SOCIAL I SOLIDÀRIA
El Sr. / la Sra. ..................................................................................................................................

https://bop.diba.cat
Pàg. 10-13

18. Responsabilitat i règim sancionador
Els beneficiaris de les ajuts resten sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que
estableix la Llei General de Subvencions sobre infraccions administratives en la matèria.

CVE 2019002093

Contra els actes i les resolucions dictats que es produeixin en exercici de la corresponent
convocatòria, que són definitius en via administrativa, els beneficiaris podran interposar
recursos de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de
la notificació corresponent.

Data 24-1-2019

17. Recursos
Contra l’aprovació definitiva de les presents bases es pot interposar recurs contenciósadministratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de la publicació de l’anunci de l’aprovació
definitiva de les presents Bases. Això sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs
que s’estimi adient.

A

que comptin amb suport gràfic hauran d’incorporar el text “Amb el suport” i incorporar els
logotips de l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic i de l’AMB, els quals seran
facilitats en el moment en què es comuniqui la concessió inicial de la subvenció.

MANIFESTA
Que coneix els requisits de la convocatòria i les bases per a l’atorgament dels ajuts a noves
activitats econòmiques i projectes en l’àmbit de l’economia cooperativa social i solidària
impulsades per l’Agencia de Desenvolupament Econòmic de l’AMB, segons anunci publicat en
el BOP de Barcelona de data ......................... i
SOL·LICITA
Participar en l’esmentada convocatòria d’acord amb les dades aportades en el següent
formulari:
Persona física (per al cas de persones físiques en procés de constitució d’una cooperativa)
Cognoms
Nom
DNI/CIF/NIE
Validesa NIE
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B

A l’entitat ........................................................................... i actuant en representació d’aquesta,

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En virtut del càrrec .........................................................................................................................

(D’acord amb l’apartat 14 de les bases i la convocatòria, els beneficiaris hauran d’acreditar
documentalment, un cop acceptada la subvenció i en el moment de la justificació, tant la
forma jurídica com les despeses subvencionables efectivament realitzades.)

B

Data, Lloc, i signatura del representant

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Documentació a adjuntar en el moment de presentació de la sol·licitud
- Documentació acreditativa de la representació.
- Relació i import de despeses subvencionables realitzades durant els 6 mesos anteriors
a la publicació inicial de les presents bases i convocatòria.
- Memòria de l’activitat a subvencionar que inclogui pressupost d’ingressos i despeses.
- Factures proforma o pla de despesa justificable.

Data 24-1-2019

CVE 2019002093

Pàg. 11-13

Dades comunes
Adreça
Número
Pis
Població
Província
CP
Telèfon
Fax
Correu electrònic
Correu electrònic a efectes de notificacions

https://bop.diba.cat

Persones jurídiques (per a la resta de beneficiaris previstos a les bases)
Raó Social / Nom de l’entitat
NIF
Denominació comercial de l’empresa (si pertoca)
Cognoms del representant de l’empresa
Nom del representant de l’empresa
Circumstància en virtut de la qual s’ostenta la representació (cal adjuntar documentació
acreditativa)

A

Any de naixement
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Persona física (per al cas de persones físiques en procés de constitució d’una cooperativa)
Cognoms
Nom

Pàg. 12-13

DNI/CIF/NIE

https://bop.diba.cat

CONVOCATÒRIA D’AJUTS A NOVES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I
PROJECTES EN L’ÀMBIT DE L’ECONOMIA COOPERATIVA SOCIAL I
SOLIDÀRIA

A

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Validesa NIE

Denominació comercial de l’empresa (si pertoca)
Cognoms del / de la representant de l’empresa
Nom del / de la representant de l’empresa
Circumstància en virtut de la qual s’ostenta la representació (cal adjuntar documentació
acreditativa)

DECLARA
-

-

Que coneix els requisits de la convocatòria i bases per a l’atorgament dels ajuts a noves
activitats econòmiques i projectes en l’àmbit de l’economia cooperativa social i solidària
promogudes per l’AMB, segons anunci publicat en el BOP de Barcelona de data
...........................
Que compleix tots els requeriments exigits a les esmentades bases i convocatòria.
Que no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 d enovembre, general de subvencions.
Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.
Que ha sol·licitat o ha obtingut ajuts públics o privats destinats a la mateixa finalitat.
Que l’ens beneficiari coincideix amb els determinats a l’apartat 6 de les presents bases
i convocatòria.
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Data 24-1-2019

NIF

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Raó Social / Nom de l’entitat

B

Persones jurídiques (per a la resta de beneficiaris previstos a les bases)

CVE 2019002093

Any de naixement

-

Pàg. 13-13

-

A

-

Que es tracta d’una agrupació de persones físiques o jurídiques en tràmits de constitució
d’una cooperativa, que estarà efectivament constituïda i registrada abans de la
resolució definitiva de la present convocatòria.
Que es tracta d’una activitat econòmica en procés de canvi de la seva forma jurídica a
cooperativa o societat laboral, que estarà efectivament constituïda i registrada abans
de la resolució definitiva de la present convocatòria.
Que es compromet a complir amb les condicions de la subvenció.
Que no es troba en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei general
de Subvencions per obtenir la condició de beneficiari.
Que ha justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’AMB,
excepte en aquells casos en que encara no hagi transcorregut el corresponent termini
de justificació.

https://bop.diba.cat

-

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 24-1-2019

CVE 2019002093

Data, Lloc, i signatura del representant
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