AJUNTAMENT DE FIGUERES

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la
qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/626964)
Objecte, finalitat i condicions
L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament de subvencions en espècie en forma d'utilització
temporal dels despatxos disponibles a la Incubadora Vertical d'Empreses de l'Ajuntament de
Figueres, ubicada dins l'Espai d'Innovació Empresarial. El període de gaudi de la subvenció tindrà
una durada d'un any, renovable fins un màxim de tres anys.
La finalitat de la convocatòria és fomentar la creació d'empreses al territori en sectors emergents i
generadors d'ocupació, en concret d'empreses amb un alt component de TIC adreçades als
principals sectors econòmics del territori (turisme, gastronomia, enoturisme, agroalimentari,
cultura...), i impulsar i facilitar la iniciativa emprenedora a la ciutat de Figueres.
La concessió de les subvencions s'efectuarà en règim de lliure concurrència competitiva i basantse en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat.
Bases reguladores
La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases reguladores aprovades per la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple, en sessió de data 3 de febrer de 2022 i publicades al BOPG
número 50, de 14 de març de 2022.
Crèdit pressupostari assignat i quantia màxima
La present convocatòria regeix la concessió d'unes subvencions en espècie, que per tant no estan
vinculades a cap aplicació pressupostària perquè no impliquen despesa dinerària a càrrec del
Pressupost 2022 de l'Ajuntament de Figueres.
No obstant, es quantifica el valor monetari de la subvenció en espècies segons preu de mercat i
s'estableix en 15 euros mensuals per metre quadrat de despatx, incloent-hi la utilització de l'espai i
la resta de serveis derivats. El conjunt dels espais ocupen 181,09 metres quadrats, i per tant la
quantia màxima de la subvenció ascendeix a 2.716,35 euros mensuals, o 32.596,2 euros anuals.
Requisits dels beneficiaris
Per a l'obtenció de la subvenció, les persones beneficiàries hauran de complir els següents
requisits:
Ser persones físiques majors d'edat o persones jurídiques.
Tenir un projecte d'empresa de nova creació, o donat d'alta fiscalment en els vint-i-quatre mesos
anteriors a la presentació de la sol·licitud d'accés a la Incubadora.
Disposar d'un Pla d'Empresa assessorat per l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de
Figueres.
Realitzar una activitat econòmica adequada i compatible amb les instal·lacions de la Incubadora.
Que l'empresa tingui el domicili social establert en algun municipi de l'Alt Empordà, o que així
estigui previst en el projecte presentat.
No incomplir les condicions de solvència i eficàcia recollides a l'apartat 2 de l'article 12 de la Llei 38
/2003, General de Subvencions.
Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és, segons les bases reguladores d'aquestes subvencions,
de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, a través de la BDNS.
Presentació de la sol·licitud
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Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Figueres de 16 de maig de 2022, de la convocatòria
2022 de subvencions en espècie per a la utilització de despatxos de la Incubadora Vertical
d'Empreses

Documentació a presentar per empreses ja constituïdes:
Acreditació de les persones sol·licitants com a representants legals de l'empresa.
Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
Certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries.
Document d'alta al cens d'empresaris, o d'alta a l'Impost d'Activitats Econòmiques.
Estatuts Socials de l'empresa, si s'escau.
Darrer rebut d'autònoms i TC de treballadors, si s'escau.
Quantia de la subvenció
La present convocatòria correspon a unes subvencions en espècie, i per tant la seva concessió no
suposa l'obtenció de cap quantitat dinerària pels beneficiaris, sinó l'obtenció de l'ús d'un despatx
de la Incubadora Vertical d'Empreses per una durada determinada.
La base tercera de les Bases específiques d'aquestes subvencions estableix els criteris de
valoració monetària de la utilització dels despatxos, segons preus de mercat, que permeten
quantificar les subvencions de la manera següent segons la mida del despatx de què es resulti
beneficiari:
Tipus de beneficiari
Valor mensual de la subvenció expressat en euros
Beneficiari de despatx d'11,10 m² - 166,5 €
Beneficiari de despatx de 13,09 m² - 196,35 €
Beneficiari de despatx de 13,11 m² - 196,65 €
Beneficiari de despatx de 14,07 m² - 211,05 €
Beneficiari de despatx de 21,62 m² - 324,3 €
La concessió d'aquesta subvenció pot comportar efectes fiscals pel beneficiari.
Òrgan competent per a la instrucció i la resolució del procediment
L'instructor d'aquest procediment serà el Sr. Jordi Cervera Pujol, tècnic municipal de l'Àrea de
Promoció Econòmica.
L'òrgan que determinarà la valoració de les sol·licituds presentades serà la Comissió de valoració,
d'acord amb els criteris d'atorgament generals i els requeriments i criteris específics recollits a les
bases reguladores d'aquestes subvencions.
La Comissió de valoració es constitueix per la present convocatòria amb la composició següent:
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Documentació administrativa:
Còpia del DNI de la persona o les persones sol·licitants.
Declaració responsable de no estar inclòs en cap causa d'incompatibilitat o incapacitat per
contractar amb l'administració.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

La sol·licitud de subvenció i tota la documentació requerida es presentaran telemàticament a
través del registre d'entrada de l'Ajuntament de Figueres, o bé a través dels altres mitjans
previstos a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
En el cas d'entitats que no disposin de certificat digital de representant de persona jurídica, el
representant legal podrà signar la sol·licitud amb el seu certificat de persona física, acreditant-ne
degudament la representació.
En el cas de persones físiques, la sol·licitud es podrà presentar de manera presencial a l'OMAC
de Figueres, havent demanat prèviament cita prèvia a través del següent enllaç: www.figueres.cat
/tramits
La documentació que cal presentar és la següent:
Instància específica complimentada, a partir del model que s'habilitarà a l'apartat "Informació
sobre tràmits" del lloc web www.figueres.cat/tramits
Pla d'Empresa elaborat amb els serveis de l'Àrea de Promoció Econòmica, el qual haurà d'incloure:
Nom del projecte
Dades de la persona emprenedora
Forma jurídica de l'empresa
Objecte social de l'activitat
Mercat previst i perfil del client
Pla de viabilitat: finançament, pla d'inversions i despeses, pla de tresoreria, facturació prevista del
primer any, fortaleses i debilitats de l'activitat.
Altres aspectes d'interès que requereixin els serveis de Promoció Econòmica.

Les sol·licituds que no superin una puntuació mínima de 9 punts en els criteris de valoració seran
desestimades i no passaran a següent fase. Amb les persones sol·licitants que superin aquesta
puntuació mínima, la Comissió de valoració realitzarà entrevistes personals per valorar la
maduresa dels projectes (1 punt) i el grau d'implicació dels seus promotors (1 punt), en base a les
quals atorgarà una puntuació numèrica del 0 al 2. Aquesta puntuació ponderarà un 10% de la
valoració numèrica final.
Termini de resolució
El Regidor delegat de Promoció Econòmica resoldrà la present convocatòria dins un termini
màxim de dos mesos a comptar des del dia de finalització del període de presentació de
sol·licituds. La manca de resolució en aquest termini tindrà efecte desestimatori de les sol·licituds
presentades.
Mitjà de notificació
La resolució haurà de ser notificada a cada beneficiari de manera individualitzada en el termini
màxim de deu dies posteriors a la data en què hagi estat adoptada. Les notificacions es faran per
qualsevol mitjà admissible en dret que permeti a l'Ajuntament tenir constància que l'interessat o el
seu representant legal ha rebut la resolució, com també de la data, la identitat i el contingut de
l'acte administratiu, sens perjudici de l'obligació de publicitat de les subvencions atorgades,
d'acord amb el que estableix la normativa general de subvencions.
Acceptació de la subvenció
Amb la resolució del procediment per part del Regidor delegat de Promoció Econòmica es
requerirà a les persones beneficiàries perquè presentin la documentació complementària prevista
a les bases reguladores de les subvencions, consistents en:
Certificat de contractació de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
Resguard del dipòsit de la fiança exigida.
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Criteris de valoració de la sol·licitud
La Comissió de valoració avaluarà les sol·licituds i n'establirà una puntuació numèrica final,
composta en un 90% per la puntuació obtinguda en els criteris de valoració i en un 10% per la
puntuació obtinguda en una entrevista personal. La puntuació màxima a obtenir serà de 20 punts,
corresponent a 18 punts màxims dels criteris de valoració i a 2 punts màxims de l'entrevista
personal.
Els criteris de valoració que aplicarà la Comissió són els següents:
Criteri - Puntuació
Projectes de sectors econòmics estratègics a nivell local (indústria i logística, agroalimentació,
energies renovables, salut, TIC, i qualsevol altre sector previst en els documents de planificació
estratègica) - Fins a 5 punts
Projectes integrats per col·lectius amb dificultats d'inserció sociolaboral (persones de +45 anys,
joves de -30 anys, dones emprenedores, persones amb discapacitat, etc) - Fins a 4 punts
Projectes amb perspectives de creixement i de creació de llocs de feina - Fins a 3 punts
Projectes amb potencial innovador, creatiu i diversificador de l'economia comarcal- Fins a 3 punts
Projectes amb components d'economia verda i circular - Fins a 1 punt
Projectes amb components d'economia social, solidària i cooperativa -Fins a 1 punt
Projectes que recullin al Pla d'Empresa iniciatives de responsabilitat social i d'implicació en les
activitats de la Incubadora Vertical - Fins a 1 punt
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Jesús Quiroga Martínez, regidor delegat de Promoció Econòmica, qui presideix la Comissió.
David Carvajal Carbonell, cap de l'Àrea de Promoció Econòmica, qui exercirà de vocal,
Eduard Batlle Pujol, tècnic de l'àrea de Promoció Econòmica, qui exercirà de vocal.
Jordi Danés Brunso, Tècnic d'Administració General de l'Àrea de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Figueres, qui exercirà de Secretari.
Dos funcionaris, provinents d'altres administracions públiques, que desenvolupin funcions en
l'àmbit de la Promoció Econòmica i/o el Desenvolupament Local.
La Comissió de valoració podrà demanar a les persones sol·licitants els aclariments que consideri
convenients sobre les propostes presentades.
L'òrgan competent per la resolució de la concessió de la present convocatòria serà el Regidor
delegat de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres.

Forma i termini de justificació de la subvenció
El gaudi de la subvenció es justificarà mitjançant presentació de declaració responsable acreditant
que la persona beneficiària ha fet ús del despatx assignat durant la vigència de la subvenció, així
com d'algun document que certifiqui que l'empresa encara està activa a data de finalització de la
subvenció.
El termini de presentació dels esmentats documents serà d'un mes a comptar des de la data de
finalització de la vigència de la subvenció. Si s'exhaureix aquest termini sense haver presentat la
documentació, l'Àrea de Promoció Econòmica requerirà els beneficiaris per tal que aportin la
justificació en un termini de 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de rebre el requeriment
corresponent.
Si transcorregut aquest nou termini no s'aporta la documentació de justificació, es procedirà a la
revocació íntegra de la subvenció. En cas que no es produeixi la justificació en el termini i la forma
indicada, s'iniciarà procediment d'imposició de les sancions pertinents tipificades i previstes a la
Llei General de Subvencions.
Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s'hi podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant de l'òrgan competent per resoldre en el
termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis i al web corporatiu de l'Ajuntament de
Figueres. L'extracte de la mateixa, d'acord amb allò previst a l'article 17.3.b de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, a través de la BDNS.
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Figueres, 16 de maig de 2022 .- L'alcaldessa, Agnès Lladó Saus
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S'entendrà acceptat tàcitament l'atorgament de la subvenció si en el termini de 15 dies de la
notificació no es presenten al·legacions o renúncia, i si s'ha presentat la documentació
complementària exigida.
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