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CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES EMPRESES I NOUS 

EMPRENEDORS MITJANÇANT EL PROGRAMA “ARGENTONA IMPULS”: Ajudes pel 

desenvolupament econòmic local.  

Primer. Objecte i línies de subvenció 

L'objecte  d'aquesta  convocatòria  és  la  concessió per l’any 2022, per mitjà de 

concurrència competitiva, de subvencions a les empreses i nous emprenedors mitjançant 

el programa “ARGENTONA IMPULS”: Ajudes pel desenvolupament econòmic local.  

 

Les línies de subvenció incloses en aquesta convocatòria són: 

Línia A:  Subvencions per al foment de l’ocupació   

 Subvencions destinades a empreses que contractin, per un període mínim de 6 

mesos, persones aturades i empadronades al municipi.  

Línia B:  Subvencions per al foment de l’autoocupació i l’inici de nova activitat econòmica  

 Subvencions destinades a persones desocupades que iniciïn una nova activitat 

econòmica com a treballadors autònoms (empresaris i empresàries individuals). 

 

Segon. Bases reguladores 

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores per a la 

concessió de subvencions a les empreses i nous emprenedors mitjançant el programa 

“ARGENTONA IMPULS”: Ajudes pel desenvolupament econòmic local, que es van publicar 

en el Butlletí Oficial de la Província amb núm. CVE: 202110094819, de 15 de juliol de 2021, 

i que es poden consultar a la seu electrònica municipal, a l’adreça: https://www.seu-

e.cat/ca/web/argentona 

Tercer. Beneficiaris i període d’execució 

Línia A: Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions les empreses que, complint totes les 

condicions i requisits establerts en les Bases reguladores, desenvolupin la seva activitat al 

municipi d’Argentona i que contractin, per un període mínim de 6 mesos, persones 

desocupades empadronades al municipi. 

 

Vist el que s'estableix en els punts 5è i 10è de les Bases reguladores, les contractacions 

objecte d’aquesta convocatòria s’han d’haver efectuat en el periode compres entre el 20 

de novembre de 2021  i el 31 d’octubre de 2022. 

 

Es subvencionaran les despeses recollides en el punt 7.1 de les Bases reguladores que 

hagin tingut lloc en els sis primers mesos de contractació. 
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Línia B: Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions les persones desocupades que, 

complint totes les condicions i requisits establerts en les Bases reguladores,  s'incorporin 

al món laboral com a empresaris/ies individuals i que hagin causat alta inicial en el Règim 

Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en el període compres entre el 20 de 

novembre de 2021  i el 31 d’octubre de 2022, d’acord amb el que s’estableix en els punts 

5è i 10è de les Bases reguladores. 

 

Es subvencionaran les despeses recollides en el punt 7.2 de les Bases reguladores que 

hagin tingut lloc en els primers 6 mesos de la nova activitat. 

Quart. Quantia individualitzada màxima de la subvenció  

Línia A: L'Ajuntament d’Argentona subvencionarà el 50 % dels costos de contractació de 

les empreses amb el següent topall màxim en funció de la puntuació aconseguida, segons 

la valoració efectuada per la comissió tècnica en funció del barem de puntuacions 

establerts en les Bases reguladores :  

 Tram 1: Per a qui obtingui entre 5 i 9 punts: 3.000 € 

 Tram 2: Per a qui obtingui de 10 a 19 punts: 4.000 € 

 Tram 3: Per a qui obtingui 20 o més punts:   4.500 € 

En les contractacions laborals a temps parcial, el topall màxim de la subvenció es 

calcularà de forma proporcional al percentatge de la jornada laboral. 

Cap empresa podrà rebre subvenció per més de dues contractacions. 

Línia B: L’Ajuntament d’Argentona subvencionarà el 50% de la suma total de les despeses 

subvencionables amb el següent topall màxim en funció de la puntuació aconseguida, 

segons la valoració efectuada per la comissió tècnica en funció del barem de puntuacions 

establerts en les Bases reguladores :  

 Tram 1: Per a qui obtingui entre 5 i 9 punts: 3.000 € 

 Tram 2: Per a qui obtingui de 10 a 19 punts: 4.000 € 

 Tram 3: Per a qui obtingui 20 o més punts:   4.500 € 

Cinquè. Quantia màxima de les subvencions a atorgar 

L’import màxim per l’atorgament dels ajuts previstos en aquesta convocatòria és de 

TRENTA-CINC MIL EUROS (35.000,00 €).  

Els pagaments de les subvencions d’aquest programa serà a càrrec de l’aplicació 

pressupostària 363 / 241/ 47000 per l‘any 2022. 

L’efectivitat dels ajuts quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari adequat 

i suficient. 
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Sisè. Forma i termini de presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds per concórrer a aquests ajuts s´han de formular mitjançant instància 

general  que, junt amb la documentació requerida, s'haurà de presentar telemàticament 

des del Portal de Tràmits i Gestions de la Seu Electrònica de l’Ajuntament  d’Argentona  

(https://seuelectronica.argentona.cat/). 

Les entitats sol·licitants hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, els formularis o 

models corresponents a la línia de subvenció concreta de la convocatòria a la qual s’opti, 

d’acord amb els models establerts. 

És imprescindible indicar a la sol·licitud l’adreça de correu electrònic on els interessats 

volen rebre les comunicacions i les notificacions. 

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 

extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 

de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 31 d’octubre de 2022. 

Setè. Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud telemàtica 

Línia A: Les entitats sol·licitants hauran de presentar, junt amb la sol·licitud, la següent 

documentació: 

1) Instància de sol·licitud de subvenció (*) (model normalitzat que inclou declaració 

responsable relativa a subvencions rebudes de les Administracions o ens públics 

i altres relatives al compliment de la normativa aplicable). 

2) Còpia dels contractes de treball per als que se sol·licita la subvenció.  

3) Fotocòpia NIF/CIF de l’empresa. 

4) En el cas de persones jurídiques, còpia de l’escriptura de constitució de 

l’empresa i DNI/NIF de la persona signant de la sol•licitud com a representant de 

l’empresa. 

5) Declaració censal d’alta o modificació en el cens d’obligats tributaris (model 036 / 

037 de l’Agència Tributària) que acrediti l’exercici d’una activitat econòmica en el 

municipi d’Argentona, i/o certificat de situació censal expedit per l’Agència 

Tributaria. 

6) Certificat de vida laboral de l’empresa. 

7) Full de sol·licitud de transferència bancària amb el número del compte bancari i 

titularitat del compte (*) (model normalitzat).  

8) La següent documentació de les persones contractades: 

- còpia del DNI / NIE, 

- certificat de vida laboral del treballador, 

- si s’escau, còpia del reconeixement de grau de discapacitat (comunament 

certificat). 

 

mailto:oac@argentona.cat
https://seuelectronica.argentona.cat/


 

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat 

 

Línia B: Les entitats sol·licitants hauran de presentar, junt amb la sol•licitud, la següent 

documentació: 

1) Instància de sol·licitud de subvenció (*)  (model normalitzat que inclou declaració 

responsable relativa a subvencions rebudes de les Administracions o ens públics 

i altres relatives al compliment de la normativa aplicable). 

2) Fotocòpia del document d’identitat (NIF o NIE)  del sol·licitant. 

3) Certificat de vida laboral del sol·licitant. 

4) Declaració censal d’alta en el cens d’obligats tributaris (model 036 / 037 de 

l’Agència Tributària) que acrediti l’inici d’una activitat econòmica en el municipi 

d’Argentona, i/o certificat de situació censal expedit per l’Agència Tributaria. 

5) Còpia de l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). 

6) Certificat de viabilitat emès pels tècnics del SEMPRE. 

7) Full de sol·licitud de transferència bancària amb el número del compte bancari i 

titularitat del compte (*) (model normalitzat).  

(*) Models normalitzats establerts a la convocatòria, disponibles al web del SEMPRE (https://argentona.cat/sempre) 

No obstant l'anterior, en qualsevol moment del procediment, l'Ajuntament d’Argentona 

podrà sol·licitar els documents d'aclariment o complementaris necessaris així com 

tramitar la seva obtenció d'ofici. 

La Instància de sol·licitud de les línies de subvencions, inclou l’AUTORITZACIÓ expressa 

per tal que l’Ajuntament d’Argentona accedeixi a la informació necessària i obtingui d’ofici 

les acreditacions necessàries per a la tramitació de la subvenció; entre altres, les 

acreditatives del compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda Municipal, 

l’Agència Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social. 

Tanmateix, el treballador contractat (línia A) haurà d'autoritzar per tal que accedeixi a la 

comprovació del seu històric d'empadronament. 
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