CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EXCEPCIONALS PER A LA
DIGITALITZACIÓ DE LES EMPRESES DE CARDONA, PER PAL·LIAR ELS
EFECTES GENERATS PER LA COVID-19.

1.- Indicació de l´aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on
s´han publicat
El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 23 de setembre de 2021,
va acordar aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament per part de
l’Ajuntament a través de la Regidoria de Desenvolupament Local, de subvencions
destinades a finançar projectes per a la digitalització de les empreses cardonines en
el marc dels efectes generats per la Covid-19.
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la
Província de data 20 d’octubre de 2021.
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
2.1. El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2021 per a la concessió de
les subvencions objecte de la present convocatòria serà de DEU MIL CENT
CINQUANTA-DOS EUROS (10.152 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària B02
4330 47001 Pla de suport a la iniciativa tecnològica i digital de les pimes.
2.2. Les sol·licituds aprovades percebran fins el 100% de l’import de les despeses
elegibles acreditades amb un topall de 1.000 euros per beneficiari/ària de l’ajut.
En el cas que el pressupost total destinat a aquestes subvencions no s’esgoti entre
les sol·licitud presentades, el crèdit sobrant es repartirà entre les persones
beneficiàries a parts iguals.
2.3. Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altre subvenció que
pugui atorgar l'Ajuntament de Cardona o qualsevol altre ens públic o privat,
respectant el límit establert a l’article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions
3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions
3.1. La finalitat d’aquests ajuts excepcionals és:
-

Donar suport a les empreses de Cardona que han implantat eines digitals
per mantenir o millorar la seva competitivitat en el marc dels efectes
generats per la COVID-19

-

Potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies digitals per
augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses cardonines

-

Millorar el posicionament i la presència a internet del sector empresarial per
tal d'adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i
fer-lo més competitiu en l'era post-Covid19

3.2. La despesa mínima subvencionable ha de ser de CINC-CENTS euros (500 €).
3.3. És indispensable que el projecte estigui perfectament operatiu abans del 30 de
novembre de 2021. Es subvencionen totes les accions dutes a terme des del 14 de
març de 2020 a 30 de novembre de 2021 i que hagin estat efectivament pagades
pel/la beneficiari/ària abans de la finalització del termini de presentació de la
justificació econòmica.

4.- Actuacions i despeses subvencionables
4.1. Tipologia d'accions subvencionables:
-

-

-

-

Webs personalitzades amb sistemes informàtics que permetin la gestió,
l'actualització de continguts, la mètrica, que sigui disponible en diferents
dispositius, és a dir responsive, multiidioma i que contingui un directori que
faciliti la cerca a l'espai web.
Accions de promoció i campanyes de comunicació i màrqueting digital, com
enllaços patrocinats o SEM, campanyes de pagament per clic, de
posicionament SEO, campanyes d'afiliats, publicitat online, etc. En cas que
aquestes accions siguin en perfils de xarxes socials, s'ha de justificar
degudament el perquè de la seva elecció i han d'estar integrats a la web de
l'empresa.
Creació de sistemes de venda online a partir d'un establiment físic.
La digitalització del punt de venda per a dotar a l'establiment físic de
tecnologies que millorin els seus processos.
Per a la contractació o realització de projectes d'estratègia digitals que
tinguin com a finalitat l'omnicanalitat del negoci, és a dir inversions que
incorporin una visió digital i tecnològica de 360º, adquisició d'ERP i CRM que
integrin informació i coneixement dels clients, tecnologia que permeti la
predicció i l'aprofitament de dades que facilitin la personalització i d'eines
d'automatització de processos per a la gestió diària de les empreses.
Projectes i estudis de consultoria digital per l'assessorament especialitzat,
per tal d'assegurar l'èxit en la implementació de solucions i serveis
tecnològics necessaris per la posada en marxa de l'estratègia de
transformació digital de l'empresa.

Les solucions tecnològiques (eCommerce, web, APPS, cartellera digital) han d'estar
disponibles en llengua catalana.
4.2. Despeses subvencionables
establertes a l'apartat anterior:
-

-

directament

relacionades

amb

les

accions

Creació, disseny i posicionament de pàgines web (registre del domini,
programació, disseny i continguts).
Contractació d'una empresa externa que ofereixi el servei de community
management.
Enllaços patrocinats o SEM (campanyes de pagament per clic en plataformes
com Google Adwords o Facebook) sempre i quan siguin realitzats per
personal de l'empresa amb experiència o una empresa especialitzada.
Creació de perfils professionals a les xarxes socials sempre i quan siguin
realitzats per personal de l'empresa o una empresa especialitzada
Màrqueting de continguts

-

Monitorització i reputació online
Eines per millorar el posicionament SEO i SEM
Email marketing (l'enviament de newsletters o mails als clients)
Projectes de CRM i fidelització
Adquisició d’ERP
Interactivitat (etiquetes NFC, Beacons, codis QR, etc.)
Connectivitat a l’empresa (WiFi col·lectiva – no del propi establiment)
Big Data i cloud computing, accions de seguretat a Internet o cyberseguretat
i implementació de codis de bones pràctiques
Internet de les coses, realitat augmentada i/o virtual
Introducció d'eines gaming
Blockchain
Incorporació d'assistents de veu o tecnologia chatbot
E-commerce

En el cas de projectes i/o estudis de consultoria digital, les despeses elegibles seran
aquelles que estiguin relacionades amb la consultoria tècnica, legal, d'anàlisi i
definició d'estratègies digitalització i/o de transformació digital de l'empresa.
5.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà
el de concurrència competitiva.
6.- Persones beneficiàries: requisits i forma d’acreditar-los
6.1. Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions, les persones físiques
o jurídiques següents:
a) Els/les professionals autònoms/es que estiguin donats/des d'alta en el règim
especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA),
b) Les empreses incloses dins la categoria de pime (petites i mitjanes
empreses), segons l'annex 1 del Reglament (UE) nº 651/2014 de la
Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades
categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles
107 y 108 del Tractat:
-

Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci
anual que no excedeix els 50 milions d'euros o un balanç general anual
que no excedeix els 43 milions d'euros.

-

Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci
anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.

-

Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci
anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros,

6.2. Queden excloses com a beneficiàries d'aquestes subvencions:
-

Les Fundacions
Les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats
sectorials
Les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital
públic.

6.3. Les persones beneficiàries han d’estar donades d’alta a Cardona i/o han de
tenir, com a mínim, un establiment operatiu al municipi.
6.4. Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:
a) En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, donar ocupació, almenys,
a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de
treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord
amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005,
de 8 d'abril, que regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional
de la quota de reserva a favor de les persones treballadores amb
discapacitat i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota
de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50
o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter
excepcional al seu compliment.
b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les
obligacions davant la Seguretat Social.
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la
condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de
subvencions.
d) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts
als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
e) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit
laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar
qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, respectant allò
que estableix l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la
igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 17/2015, del 21 de juliol,
d'igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 19/2020, del 30 de desembre,
d'igualtat de tracte i no-discriminació.
f) No trobar-se en situació de crisi (concurs de creditors).
g) En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries
cal estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.
h) Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres subvencions
públiques o privades per a la mateixa activitat.
i)

Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

6.5. El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions
responsables que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la
documentació acreditativa quan així es sol·liciti.
7.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud
Amb les sol·licituds s'haurà d'adjuntar la documentació següent:
-

Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant si és una persona física i/o del
representant en cas de persona jurídica. En el cas d’associació sense finalitat
de lucre, exemplar dels estatuts aprovats.

-

Model 036 de declaració censal d’activitats econòmiques o qualsevol altre
documentació oficial que ho acrediti.

-

Memòria detallada de les accions implementades segons el model
normalitzat que es podrà trobar a https://www.adlsolcar.cat/puntempresa/ajuts-subvencions/

-

Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, segons
el model normalitzat que es podrà trobar a https://www.adlsolcar.cat/puntempresa/ajuts-subvencions/, que inclourà una relació classificada de totes
les despeses subvencionables relacionades amb el desenvolupament de
l'actuació, amb identificació del creditor, i el document, l'import, la data
d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament.

-

Còpia dels documents acreditatius de la despesa realitzada i els comprovants
de pagament de les despeses subvencionables.

-

Document acreditatiu d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l'actuació subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

-

Dades bancàries del compte on realitzar l’ingrés de la subvenció o document
equivalent obtingut per banca electrònica on figuri el/la titular del compte
bancari i les dades bancàries complertes de la persona beneficiària.

-

Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Agència
tributària i la Seguretat Social.

8.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
8.1 El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació
de la present convocatòria i finalitzarà el 30 de novembre de 2021 sense possibilitat
de pròrroga, en convocatòria única.
8.2. Només es podrà presentar una sol·licitud per cada programa i en el cas que
presenti més d'una sol·licitud es tindrà en compte l’última presentada.
8.3. Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran a partir de la publicació
de la corresponent convocatòria i en el termini que aquesta fixi, complimentant el
formulari que estarà disponible al web de l’Ajuntament de Cardona
(www.cardona.cat) i es presentarà telemàticament a través de la seu electrònica
(https://cardona.eadministracio.cat).
La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits
que estableix el punt 6.4 de les bases reguladores.
La presentació de la sol·licitud fora de termini comporta l'exclusió de l'aspirant.
8.4. A la sol·licitud haurà d'adjuntar-se la documentació exigida al punt 6 de la
convocatòria.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i
l’acceptació de les normes que la regulen.
9.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta es requerirà a
la persona beneficiària per tal que en el termini de cinc dies hàbils a partir de
l’endemà en què tingui lloc la notificació procedeixi a la seva rectificació o a les
esmenes necessàries. La manca de compliment d’aquest requeriment en el termini
esmentat comportarà el desistiment de la subvenció sol·licitada.

10.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
10.1. Per a la valoració de les sol·licituds presentades es constituirà una comissió
formada per les següents persones, que elevarà la proposta de concessió o
denegació de les sol·licituds de subvenció en el marc d’aquestes bases a la Junta de
Govern Local:
-

El tinent d’alcalde delegat de Desenvolupament Local o regidor/a en qui
delegui.
Dos tècnics/es de l’Àrea de Desenvolupament Local.

10.2. L’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les
subvencions sol·licitades és la Junta de Govern Local.

11.- Termini de resolució i de notificació
El termini màxim per dictar i notificar la resolució de les subvencions serà d’un mes
a comptar des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds de
subvenció que marqui la respectiva convocatòria. La manca de resolució dins
d'aquest termini legitima a la persona interessada per entendre desestimada la
seva sol·licitud per silenci administratiu.

12.- Règim de recursos
Contra els actes d’atorgament o denegació de les subvencions d’aquestes bases que
exhaureixin la via administrativa es podrà interposar recurs de reposició en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació o recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos des d’aquesta mateixa data.
13.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
13.1. Els ajuts es concediran a les sol·licituds que obtinguin una major puntuació
d’acord amb els criteris de valoració i baremació següents amb un màxim de 50
punts, per ordre de prelació segons registre d’entrada en el benentès que quan
s’hagi exhaurit el pressupost aquelles empreses que compleixin els requisits no
podran optar a la subvenció.
13.2. Per optar a aquests ajuts, les sol·licituds presentades que compleixin els
requisits establerts en aquestes bases hauran de tenir una puntuació mínima de 20
punts sobre un total de 50 punts, en cas contrari s'entendran desestimades:
-

Impacte del projecte en el negoci de l'empresa i els seus processos (fins a
30 punts)

-

La inversió de l'actuació (fins a 20 punts)

14.- Justificació i pagament
14.1. Amb la sol·licitud d’ajut les persones beneficiàries hauran d’aportar la
justificació de la subvenció, amb els justificants de la despesa vinculada a l’activitat
i els comprovants de pagament d’aquesta despesa.
14.2. S’entendrà justificada la subvenció amb l’aportació de la documentació
justificativa de la despesa per l’import de la subvenció atorgada.
14.3. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/da la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de cinc dies hàbils, a comptar de
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
14.4. El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop
justificada l'execució de l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de
comprovació necessàries.
15.- Mitjans de notificació o publicació
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació
de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Cardona, a 17 de novembre de 2021.
L’Alcalde-President
Ferran Estruch Torrents

