
 

 
 
Servei de Desenvolupament Local 
Secció juridicoadministrativa 
 
  
 

CONVOCATÒRIA 
 
 
La tinent d’alcalde, regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement ha dictat, el 
dia 11 d’agost de 2021, Resolució per la qual s’aprova la convocatòria de concurs públic 
per a la concessió d’ajuts reintegrables o “microcrèdits”  per afavorir la creació 
d’empreses a Manresa ( 8a edició). 
 
 
En compliment d’aquesta Resolució i sense perjudici de l’aprovació definitiva de les bases 

reguladores, es convoca concurs  públic per a la concessió de “microcrèdits” per afavorir 

la creació d’empreses (8a edició), d’acord amb els següents termes:  
 
 

 
Objecte 
 
L’objecte d’aquests ajuts reintegrables o “microcrèdits” és facilitar l’accés al finançament 
de projectes empresarials que impulsin la creació d’empreses a Manresa. 
 
 
Beneficiaris i conceptes subvencionables 
 
Beneficiaris 
 
Es contempla una línia d’ajuts reintegrables destinats a la creació d’empreses.  
 
En relació amb els beneficiaris, podran sol·licitar aquesta línia: 
 

 Persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin 
el traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de juliol de 
2020.  
S’entén per emprenedor tota aquella persona o persones físiques que creen, 
desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma 
jurídica. 

 Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou 
establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de 
treball a Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de 
l’1 de juliol de 2020 i el volum anual de facturació de l’empresa o grup empresarial 
no superi els 500.000 euros.  

 Empreses d’Economia social i solidaria. Es consideren empreses d’economia 
social i solidària aquelles que responguin a alguna de les formes jurídiques 
recollides a l’article 5 de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’economia social. Per tant 
s’entén per empresa de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària les cooperatives, 
les mutualitats, les fundacions i les associacions que duguin a terme activitat 
econòmica, les societats laborals, les empreses d’inserció, els centres especials 
de treball, les societats agràries de transformació així com altres previstes a la 
citada llei. Se subvencionaran aquelles empreses d’economia social que obrin un 
nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre 



de treball a Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir 
de l’1 de juliol de 2020 i el volum anual de facturació de l’empresa o grup 
empresarial no superi els 500.000 euros.  

 
A més, les beneficiàries hauran de reunir els requisits i complir amb les condicions 

establertes en l’apartat 5 de les Bases reguladores. 

 

Conceptes subvencionables 
 
Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l’adquisició d’actius materials i 
immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària,  vehicles, obres, 
instal·lacions, drets de traspàs, patents...) i/o despeses imputables i necessàries per al 
desenvolupament del projecte (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de 
personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc.).  
 
S’exclouen explícitament: 
 

 l’adquisició de terrenys i/o construccions 

 les despeses financeres i tributàries 
 
Les despeses elegibles hauran de referir-se a despeses o inversions realitzades a partir 
de l’1 de juliol de 2020  i el període d’execució es perllongarà fins el termini de 3 mesos a 
comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut. 
 
 
Condicions dels microcrèdits 
 
Les condicions dels “microcrèdits” són les següents: 
 

 Tipus d’interès: 0% 

 Carència: No es contempla 

 Termini màxim de devolució: 4 anys. 

 Amortització i quotes trimestrals  
 
 
Incompatibilitats  
 
Un projecte que hagi estat beneficiari d’un “microcrèdit” en una convocatòria anterior, no 
podrà tornar a ser beneficiari pel mateix projecte en posteriors convocatòries. 
 
 
Àmbit temporal 
 
Els projectes subvencionables seran aquells realitzats o a realitzar durant el període 
compres entre l’1 de juliol de 2020 i els 3 mesos posteriors a comptar a partir de l’endemà 
de la data de cobrament de l’ajut reintegrable. En qualsevol cas, la data límit de 
justificació de la realització del projecte serà de 3 mesos a comptar des de l’endemà de la 
data de cobrament de l’ajut reintegrable. 
 
 
Bases reguladores 
 
Les Bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria són les aprovades pel Ple de 
la Corporació en sessió de 15 de juliol de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de la 



 

Província de Barcelona de 3 d’agost de 2021 i consultar-se al web municipal http://www. 
manresa.cat/. 
 
Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de 
subvencions van ser aprovades mitjançant acord plenari de 20 de setembre de 2004 pel 
qual s’aprova l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Manresa (BOPB 
13.01.2005) així com també mitjançant les Bases d’execució del Pressupost de 2021, 
aprovades per acord plenari de 17 de desembre de 2020, documents que es poden 
consultar a la pàgina web municipal http://www.manresa.cat/. 
 
 
Quantia 
 
Import dels ajuts 
 
Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i 
amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes 
 
Crèdit pressupostari 
 
L’import total que es destinarà a aquests “microcrèdits” serà d’un màxim de 65.000,00 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21 4221 83102 del pressupost municipal 
 
A mesura que es produeixin renúncies o revocacions dels ajuts reintegrables i en el 
supòsit que, un cop resoltes les convocatòries, no s’hagi esgotat l’import màxim fixat en 
aquestes,  es podran assignar nous atorgaments als projectes que no van arribar a 
obtenir els ajuts reintegrables i que, atesos els criteris de valoració, mantenien una 
posició immediatament posterior a la dels projectes finançats segons l’ordre de 
preferència establert, sempre que aquest projectes finançats es puguin realitzar en els 
terminis establerts en les bases. 
 

Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la convocatòria en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a 
la Base de Dades Nacional de subvencions ( BDNS) i finalitzarà  el dia 30 de setembre de 
2021. 
 
D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, estaran obligades a relacionar-se 
electrònicament amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol·licitud a través 
de mitjans electrònics les persones següents:  
 

- Les persones jurídiques 
- Les entitats sense personalitat jurídica 
- Aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi 

col·legiació obligatòria. 
- Aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se 

electrònicament amb l’Administració  
 
La sol·licitud a través de mitjans electrònics es realitzarà a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
La resta, podran presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics o be mitjançant 
sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major 1 08242 Manresa) 

http://www.manresa.cat/


així com per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
En la sol·licitud s’haurà d’adjuntar, com a mínim, la documentació següent: 
 
- Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres). 
-   Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de la societat i document d’inscripció 

de l’entitat al registre públic corresponent, si s’escau. 
- Còpia del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de 

persones jurídiques, si s’escau.  
- Declaració responsable en el supòsit que la presentació de la sol·licitud es faci a 

través d’un representant. 
- Tota aquella altra documentació que l’interessat consideri oportuna. 
- Memòria detallada del projecte que inclogui el Pla Econòmic i Financer. 
- Document acreditatiu de la facturació anual dels últims comptes anuals dipositats en 

el registre corresponent, si escau. 
- En cas de no tenir la forma jurídica d’empresa d’economia social recollida a l’article 5 

de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social, però realitzar una activitat 
econòmica dins l’àmbit de l’economia social i solidària, per a voler optar a la puntuació 
dels criteris de valoració, els empresaris/empreses hauran d’aportar l’acreditació de 
pertànyer o trobar-se adherides a les xarxes indicades en els criteris de valoració o bé 
indicació del lloc on es pot consultar la informació, sempre i quan la consulta sigui 
d’accés públic.   

 
L’acreditació dels requisits indicats en l’apartat 5 de les bases es realitzarà mitjançant la 
corresponent declaració responsable, que s’incorporarà al formulari de sol·licitud, el qual 
també incorporarà l’autorització expressa  perquè l’Ajuntament pugui obtenir l’acreditació 
d’estar al corrent d’obligacions amb l’AEAT, la TGSS i Hisenda municipal  així com 
l’autorització a l’Ajuntament per demanar informació complementària per tal de comprovar 
la veracitat de les dades manifestades en la sol·licitud. 
 
La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en 
qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les 
declaracions responsables, a més de ser causa d’exclusió de la persona sol·licitant de la 
convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de 
qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer. No obstant, en qualsevol moment del 
procediment, l’Ajuntament de Manresa podrà sol·licitar els documents d’aclariment o 
complementaris necessaris i efectuar les actuacions de comprovació que consideri 
oportunes.  
 
 
Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d’acord 
amb els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
 
Correspondrà la instrucció a la Regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement o 
regidor/a que la substitueixi i la resolució al Regidor d’Hisenda o regidor/a que el 
substitueixi. 
 
 
1. Criteris d’avaluació de les sol·licituds  
 



 

Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d’aquest 
ajuts reintegrables, així com la seva ponderació són els següents: 
 

CRITERIS PUNTUACIÓ MÀXIMA 

a) Valoració aspectes tècnics Es valorarà amb 50 punts, distribuïts 
de la forma següent: 

1. Qualitat, coherència i rigor del projecte presentat   20 punts 

2. Justificació de la viabilitat econòmica i financera del 
projecte. 

20 punts 

3. Nombre de llocs de treball de nova ocupació previstos  
(no inclosos els de les persones sòcies o promotores)  

 

 1 lloc de treball de nova ocupació 5 punts 

 2 llocs de treball de nova ocupació 6 punts 

 3 llocs de treball de nova ocupació 7 punts 

 4 llocs de treball de nova ocupació 8 punts 

 5 llocs de treball de nova ocupació 9 punts 

 Més de 5 llocs de treball de nova ocupació 10 punts 

b) Valoració aspectes qualitatius Es valorarà amb 35 punts, distribuïts 
de la forma següent: 

1. Potencial de creixement de l’activitat 
 

10 punts 

2. Creació o millores de l’empresa realitzades en locals de 
planta baixa (inversions en reforma del punt de venda, 
sempre i quan la intervenció incideixi en l’espai d’atenció 
al públic i la imatge general, interior o exterior, del local) 

 
20 punts 

3. Caràcter innovador del projecte 5 punts 

c) Acció de discriminació positiva col·lectiu dona (1) : Es 

valorarà que el projecte afavoreixi l’ocupació del col·lectiu 
de la dona. 

 

5 punts 

d) Empresa de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària (2) 5 punts 

e) Empresa ubicada al Centre Històric ( 3) 5 punts 

TOTAL 100 punts 

 
(1) Es considerarà que el projecte afavoreix l’ocupació del col·lectiu de la dona quan: 

- La meitat o més de la plantilla la conformin dones 
- La meitat o més de l’accionariat o participacions  estiguin en possessió de dones 
-  La meitat o més dels càrrecs d’alta direcció estiguin ocupats per dones 
- Que el projecte es realitzi de forma individual per una dona emprenedora o, en cas que hi hagi vàries 

persones, la meitat o més de les persones promotores siguin dones. 
 

(2) Es considerarà empresa de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària aquella que: 
 

- Responguin a la forma jurídica de cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les associacions que 
duguin a terme activitat econòmica, les societats laborals, les empreses d’inserció, els centres especials 
de treball, les societats agràries de transformació  

- No tinguin la forma jurídica d’empresa d’economia social segons la formes indicades en l’article 5 de la 
Llei 5/2011, d’Economia Social, però puguin acreditar trobar-se en algun dels supòsits següents: 

 Haver obtingut el balanç social de la Xarxa d’Economia Solidària 

 Estiguin inscrites al directori de punts del mapa d’economia solidària de Pam a Pam 

 Estiguin adherides al sistema agro-gastronòmic Projecte Rebost del Bages 

 Estiguin registrades al Mapa d'experiències destacades en responsabilitat social del Consell de 
Relacions Laborals 

 Formin part del catàleg de bones pràctiques de l'Ateneu cooperatiu de la Catalunya central 
 

(3) Es consideraran empreses ubicades al Centre Històric aquelles que s’ubiquin dins l’àmbit territorial 
delimitat en l’Annex 1 de les bases reguladores. 
 

Els sol·licitants hauran d’obtenir una puntuació mínima de 40 punts. En cas de no assolir 
aquesta puntuació es consideraran desestimades per no assolir el mínim de puntuació 
exigida. 
 



Els projectes s’ordenaran per ordre decreixent en funció del resultat total obtingut en 
l’aplicació dels criteris de valoració.  
 
En cas d’empat entre les diferents sol·licitud, s’aplicarà com a criteri de desempat 
aquelles sol·licituds que hagin obtingut més puntuació en l’apartat a) dels criteris de 
valoració (valoració aspectes tècnics). Si tot i així continua la situació d’empat, s’aplicarà 
el criteri de l’ordre de presentació de les sol·licituds en el registre de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
 
Comissió de valoració 
 
L’òrgan encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades basant-se en l’aplicació 
dels criteris de valoració serà una comissió qualificadora integrada per:  
 
- Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement, o regidor/a 

delegat/da que la substitueixi, que actuarà com a Presidenta. 
- Anna Gasulla Sabaté, tècnica del Servei de Desenvolupament Local o persona que la 

substitueixi 
- Roger Fosas Ferrer, tècnic del Servei de Desenvolupament Local o persona que el 

substitueixi 
- David Hernández Massegú, tècnic del Servei de Desenvolupament Local o persona 

que el substitueixi 
- Raquel Aranda Magnet, tècnica d0’adminsitració general o funcionari que el 

substitueixi, que actuarà com a secretària. 
 
La Comissió es reserva el dret d’efectuar una entrevista personal amb els sol·licitants per 
tal de conèixer o aprofundir en qualsevol dels elements del projecte així com a realitzar 
una visita a les instal·lacions on es pretén desenvolupar l’activitat. 
 
Aquesta Comissió tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les sol·licituds que 
incompleixin els requisits i condicions establertes en aquestes bases.  
 
 
Resolució 
 
Vist l’expedient i l’informe emès per la comissió qualificadora, l’òrgan instructor realitzarà 
la proposta de resolució provisional, que serà notificada als sol·licitants establint-se un 
termini de 10 dies com a tràmit d’audiència prèvia. En el cas que es presentin 
al·legacions, aquestes seran examinades i, un cop resoltes, es formularà la proposta de 
resolució definitiva. 
 
No obstant això i d’acord amb l’article 24.4 de la llei 38/2003, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no 
figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i 
proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució tindrà 
el caràcter de definitiva.  
 
Els ajuts concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions 
establertes en aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 10 
dies hàbils des de l’endemà de la notificació de la concessió, no es manifesta per part del 
beneficiari la seva renúncia expressa. 
 
La resolució d’atorgament dels ajuts reintegrables especificarà les condicions tècniques i 
econòmiques i requerirà, per a la seva plena efectivitat, la signatura d’un conveni (conveni 



 

que consta com a annex 2 de les bases reguladores) que conté les clàusules de 
compromisos mutus entre cada un dels beneficiaris i l’Ajuntament de Manresa. 
 
La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini màxim de sis mesos a comptar 
des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria. Transcorregut el termini fixat 
sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 
 
Aquesta resolució es notificarà als interessats per mitjans electrònics i s’enviarà a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per  a la seva publicació, d’acord amb 
l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.  
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
 
Incompatibilitats  
 
Un projecte que hagi estat beneficiari d’un “microcrèdit” en una convocatòria anterior, no 
podrà tornar a ser beneficiari pel mateix projecte en posteriors convocatòries. 
 
 
 
Conveni regulador i pagament 
 
La resolució d’atorgament dels ajuts reintegrables especificarà les condicions tècniques i 
econòmiques i requerirà, per a la seva plena efectivitat, la signatura d’un conveni 
regulador de les condicions de devolució de l’ajut i que consta com a annex 2 de les 
bases reguladores , on es contindran les clàusules i compromisos mutus entre cadascuna 
de les persones beneficiàries i l’Ajuntament de Manresa.   
 
Una vegada atorgat l’ajut se signarà el corresponent conveni i es realitzarà el pagament 
de la totalitat de l’ajut al compte designat per la persona beneficiària. 
 
L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de fer totes les comprovacions que 
consideri necessàries 
 
 

Seguiment, avaluació, justificació i certificació de les actuacions 
 
Qualsevol modificació essencial en el projecte s’ha de comunicar a l’Ajuntament de 
Manresa, demanant una autorització de reformulació del projecte subvencionat. Aquesta 
reformulació podrà comportar, en casos excepcionals i degudament justificats, una 
modificació de les condicions de retorn de l’ajut reintegrable, sempre en el marc de les 
condicions generals previstes en aquestes bases. Aquesta reformulació requerirà el 
corresponent informe de la comissió d’avaluació. 
 
Les persones beneficiàries dels ajuts reintegrables han de presentar a l’Ajuntament de 
Manresa, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de 
l’ajut,  la documentació justificativa del compliment de la finalitat per a la qual es va 
concedir el préstec i l'aplicació dels fons percebuts mitjançant la presentació de la 
documentació següent: 
 



 Document on consti la relació de les factures, minutes i altres justificants. 

 Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades pel 
beneficiari, les quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableixi 
la normativa vigent aplicable.  A més a més s’haurà d’adjuntar també el 
comprovant de pagament d’aquests documents. 

 Acreditació de la constitució de l’empresa, si escau. 
 
En cas que en el moment de l’atorgament de la subvenció, el beneficiari no hagués iniciat 
l’activitat, disposarà d’un termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament 
de la subvenció, per a iniciar l’activitat, sol·licitar tots els permisos necessaris i realitzar la 
inversió o despeses previstes. 
 
Tota aquesta documentació haurà de ser presentada per original i fotocòpia per a la seva 
verificació. 
 
L’Ajuntament de Manresa pot fer auditories o altres comprovacions a l’empara d’aquestes 
bases als beneficiaris de l’ajut reintegrable. 
 
En el cas que la documentació aportada no justifiqui el total de pressupost de despeses 
subvencionades, la quantitat subvencionada s'ajustarà d'ofici de forma proporcional a 
l'import de les despeses documentalment justificades. 
 
 
Règim de mínims 
 
Aquests ajuts estan sotmesos al règim de mínimis establert en el Reglament (UE) 
1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió relatiu a l’aplicació  dels articles 107 i 108 
del tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínimis. 
 
 
Publicació dels ajuts 
 
L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions 
establertes en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts percebuts 
en els termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com a la Llei del Parlament 
de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
 
 

 
La qual cosa es comunica als efectes oportuns, 

 


