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ANUNCI

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, en sessió del dia 6 d’abril 
de 2021, ha aprovat l’obertura de convocatòria pública per a l’atorgament de 
subvencions del programa El Prat Emprèn suport a l’inici de nova activitat econòmica al 
municipi del Prat de Llobregat, amb el text següent:

“En el Butlletí oficial de la província de Barcelona de data 19 de març de 2021 s’han 
publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, per a activitats
realitzades durant el període 2021-2023. 

Procedeix obrir convocatòria pública per a l’atorgament de les referides subvencions, 
convocatòria que es regirà per allò exposat en les bases reguladores especifiques abans 
esmentades i per l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament, aprovada el 5 de juny de 2013 i que figura publicada a la seu electrònica 
de la Corporació. En allò que no estigui previst en aquestes disposicions, serà d’aplicació 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament de 
desenvolupament, així com la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim 
local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions publiques.

Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11 
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta 
de Govern Local s’acorda per unanimitat:

Primer.- Obrir convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions programa El Prat 
Emprèn suport a l’inici de nova activitat econòmica al municipi del Prat de Llobregat.

Segon.- Aquesta convocatòria es farà pública a la seu electrònica de l’Ajuntament i 
també en el Butlletí oficial de la província de Barcelona a través de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions.

Tercer.- Podran sol·licitar subvenció les persones que compleixin les condicions següents:

- Estar empadronat/da al Prat de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6 mesos 
abans de la data de presentació de la sol·licitud. 

- Disposar d’alta d’activitat (model 036/037 o DUE) a efectes fiscals a la ciutat del 
Prat de Llobregat tres mesos abans de la presentació de la sol·licitud i a partir de 
l’1 de gener de 2020.

- Desenvolupar la seva activitat econòmica al Prat de Llobregat i, si escau, estar en 
possessió dels permisos exigibles relatius a l’activitat.

- Haver elaborat un pla d’empresa validat pel Servei Local de creació d’empreses 
(Centre de Promoció Econòmica). 

No podran beneficiar-se de les ajudes regulades en aquestes bases:
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 Les persones treballadores que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb 
caràcter autònom o per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d’alta al 
RETA.

Quart.- S’estableixen dos períodes de presentació de sol.licituds:

Primer termini: el període de presentació de sol.licituds començarà el dia següent a 
comptar des de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOP i acabarà el 31 de maig de 
2021.

En cas que no s’exhaureixi la totalitat del crèdit pressupostari es podrà obrir un segon 
termini, que serà convenientment anunciat i publicat, per a la presentació de sol·licituds. 
En aquest cas el termini serà:

Segon termini: el període de presentació de sol.licituds començarà el 16 d’agost i 
acabarà el 15 d’octubre de 2021.

En compliment del que determina l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones
jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, aquelles que exerceixin una activitat
professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, hauran de relacionar-se
amb l’Ajuntament a través de mitjans electrònics a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament. La no observança d’aquest requisit comportarà la inadmissió de la
sol·licitud sense més tràmit.

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses a tràmit. Si la sol·licitud no 
reuneix els requisits establerts a les bases o no incorpora la documentació necessària, es
requerirà a l’interessat perquè l’esmeni en el termini de deu dies, amb l’advertiment que 
si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 68 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, prèvia resolució dictada a l’efecte.

Cinquè.- El procediment de concessió de les subvencions és l’establert en els articles 15 a 
18 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest 
Ajuntament. L’avaluació de les sol·licituds es portarà a terme d’acord amb els criteris 
establerts en les bases reguladores específiques, per una comissió avaluadora que 
elaborarà un informe o acta sobre la base del qual, el tinent d’alcalde competent 
formularà la proposta. La comissió avaluadora estarà integrada per les persones 
següents:

Presidència: El tinent d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Juan Carlos Moreno Roig

Vocals: La directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Esther Pujol Martí 
La Cap d’Activitat Econòmica, Agustina Rodríguez Sancho
El coordinador de Comerç i Fira, Vicenç Tirado Zaragoza

Secretària: La tècnica de Promoció Econòmica, Anabel Martínez García
L’òrgan competent per resoldre serà la Junta de Govern Local en el termini màxim de 40 
dies des de la finalització del termini fixat per a la presentació de sol·licituds. Les 
resolucions de concessió es notificaran als interessats i seran objecte de publicació a la 
seu electrònica de l’Ajuntament i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
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Sisè.- L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en aquesta 
convocatòria és de 190.000 euros, a càrrec de la partida pressupostària (051) 433 48907 
Transferències corrents. Ajuts emprenedoria, i centre de cost 502 206. 
Els plans d'empresa seran revisats tècnicament per la Comissió Avaluadora que els 
avaluarà segons els criteris de valoració que es detallen a continuació:

Criteris Puntuació

Formació i experiència professional
Si el sol.licitant té formació específica en el projecte
Si el sol.licitant té experiència en el sector on realitzarà 
l’activitat com a mínim de 3 anys

Fins a 10 punts
5
5

Tipus d’activitat Fins a 10 punts
Si l’activitat del projecte està ben definida 10

Mercat i polítiques de màrqueting
Coneixement del mercat i adequació del producte a les 
necessitats i demandes d’aquest

Fins a 10 punts
10

Producció
Mètode de treball i recursos necessaris per a desenvolupar 
l’activitat

Fins a 10 punts
10

Recursos Humans
Per a cada soci o sòcia
Per a cada contracte mínim 1 any
Per a cada contracte mínim 1 any per als següents 
col.lectius: dones, joves menors de 29 anys, aturats majors 
de 45 anys i aturats de llarga durada

Fins a 30 punts
5
10
15

Dades econòmiques
Informació sobre la inversió inicial i finançament
Pla econòmic-financer

Fins a 20 punts
10
10

Aspectes innovadors
És un projecte innovador quant a la gestió i producció
És un projecte innovador respecte a la competència

Fins a 5 punts
3
2

Responsabilitat social
Qualitat en les condicions de treball
Foment de la participació
Promoció de la igualtat d’oportunitats
Respecte pel medi ambient
Compromís amb el territori en favor de la comunitat local

Fins a 5 punts
1
1
1
1
1

La valoració final del projecte serà el resultat del sumatori de totes les puntuacions 
obtingudes amb un màxim de 100 punts. La valoració mínima requerida per optar a la 
subvenció és de 50 punts.
Es consideraran subvencionables les despeses vinculades a l’inici de l’activitat i pagades 
que podrán ser les següents:

1. Despeses necessàries per a l’inici de l’activitat: 
- Adequació de local
- Instal·lacions
- Elements de transport
- Mobiliari
- Maquinària
- Eines i utillatge
- Equips i aplicacions informàtiques , despeses efectuades en el desenvolupament 

de pàgines web i altres aplicacions de comerç electrònic que siguin necessàries pel 
desenvolupament de l’activitat.

- Existències inicials 
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- Les despeses de gestoria i/o assessorament per la posada en marxa de la nova 
activitat, la tramitació de l’alta i pel compliment de les obligacions fiscals o socials 
de la forma jurídica. 

- Marques i patents
- Traspassos de negoci 
- Publicitat i promoció 

2. Les despeses en Seguretat Social o mutualitat del Col·legi professional dels 
primers 3 mesos.  

3. Les despeses d’arrendament associades als locals o despatxos dels primers tres 
mesos afectes fiscalment a l’activitat.

La quantia exacta que es proposarà com a subvenció es determinarà a traves del 
sumatori de les despeses degudament presentades en el moment de la sol·licitud. 

L’import final de la subvenció serà del 80% de les despeses justificades amb un màxim 
de 4.000 euros. L’import de la subvenció es farà efectiu un cop aprovat l’atorgament 
definitiu.

Setè.- Les subvencions concedides s’hauran de justificar en el termini i en la forma 
indicats en les bases reguladores.

Procedirà la revocació total o parcial de la subvenció atorgada i, si escau, el 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, quan la persona beneficiària 
incompleixi les obligacions establertes en les bases reguladores de la subvenció o en la 
normativa general de subvencions.
Les persones beneficiàries podran renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, 
a la subvenció atorgada, si ho comuniquen a l’Ajuntament en un termini màxim de 15 
dies des del moment en què es produeixi el fet que va motivar la renuncia. L’òrgan 
competent de l’Ajuntament dictarà la resolució que procedeixi.

Vuitè.- La informació facilitada pels peticionaris de la subvenció a l’Ajuntament serà 
inclosa en un fitxer de titularitat municipal identificat en el formulari de sol·licitud i serà 
tractada amb la finalitat de gestionar i tramitar la convocatòria, d’acord amb els principis 
de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix. “

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podran interposar, de 
manera optativa i no simultània, els recursos següents:

a) Recurs de reposició potestatiu, que s'haurà de presentar, davant el mateix òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta 
notificació. Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que s'hagi rebut 
notificació de la resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci. 
Llavors en el termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què s’entén 
desestimat per silenci el recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de 
reposició. Aquest recurs s’ha d’ interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.
El Prat de Llobregat
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