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2.- BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA PER A L’EXERCICI  2017 
 

PRIMERA. FINALITAT 
 

Donada les dades d’atur de Mataró, especialment entre els joves i els majors de 44 anys, aquestes 

subvencions tenen com a finalitat fomentar la implantació a Mataró d’activitats econòmiques, ja 
siguin del sector serveis com de la indústria, així com impulsar la dinamització comercial. 

 

SEGONA. OBJECTE 
 
Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió 
de subvencions pel foment de l’activitat econòmica, en la liquidació dels següents impostos, taxes i 
preus públics: 

 

1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), quan amb motiu de l’execució de 
l’obra es contracti, de forma indefinida, persones aturades, inscrites a l’OTG per un mínim de 3 
mesos. 

 

2. Taxa per les llicències urbanístiques, quan amb motiu de l’execució de la llicència es contracti, 
de forma indefinida, persones aturades, inscrites a l’OTG per un mínim de 3 mesos. 

 

3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), en el supòsit d’adquisició d’un vehicle 
destinat a una activitat empresarial o comercial, quan l’ús del mateix sigui imprescindible per 
al seu desenvolupament. 

 

4. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció municipal en activitats i instal·lacions: 

 

a) Activitats que s’estableixin a Mataró per persones menors de 30 anys. 
b) Activitats que s’estableixin a Mataró del sector TIC i que generin dos llocs de treball, com 

a mínim. 

c) Activitats establertes a Mataró que obrin un altre establiment a la ciutat. 

d) Activitats industrials legalment establertes a Mataró en sòl residencial que es traslladin a 

un polígon industrial. 

e) Activitats industrials de nova creació o que procedeixin d’altres municipis i que s’instal·lin 
en un polígon industrial. 

f) Activitats que s’estableixin a Mataró, per part d’empreses de nova creació, que es dediquin 
a la fabricació o instal·lació d’energies renovables. 

g) Activitats comercials, incloses en el règim de comunicació prèvia innòcua (annex IV.2) 

quin període d’obertura no excedeixi d’un mes de durada. 
 

5. Taxa per ocupacions del sòl, subsòl, i vol de la via pública, i per la utilització privativa i 

aprofitament especial del domini públic municipal, quan amb motiu de l’autorització d’una 
nova terrassa es contracti, de forma indefinida o fix discontinua: 
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- Persones aturades de llarga durada (inscripció a l’OTG per un mínim de 18 mesos). 
- Persones aturades menors de 30 anys. 

 

6. Preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus comercials i industrials 

assimilables als municipals i gestió d’altres residus especials, quan amb motiu de l’activitat es 
contracti: 

 

- Persones participants de programes executats pel Servei d’Ocupació municipal que 

incloguin entre els seus objectius la contractació de persones en situació d’atur. 
- Persones en situació d’atur pertanyents a col·lectius amb especials dificultats d’inserció 

laboral, per un període mínim d’un any. 
 

TERCERA. RÈGIM JURÍDIC 
 
1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són 

lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys 
posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu. 

 

2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de 
concurrència pública no competitiva. 

 

3. La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la normativa 
general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Mataró i la restant normativa aplicable 
en matèria de subvencions. 

 
QUARTA. CONDICIONS I REQUISITS 
 
condicions i requisits següents: 

 

1. Impost sobre construccions, instal· lacions i obres (ICIO): el subjecte passiu haurà de ser una 

microempresa, amb un màxim de 5 treballadors/es. 

 

2. Taxa per les llicències urbanístiques: el subjecte passiu haurà de ser una microempresa, amb un 

màxim de 5 treballadors/es. 

 

3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM): el subjecte passiu hauran de ser autònoms i 

s’haurà d’haver donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en els 3 últims 
mesos, procedent de l’atur o de la capitalització. 

 

4. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció municipal en activitats i instal·lacions: 

 

a) Activitats que s’estableixin a Mataró per persones menors de 30 anys: el subjecte passiu 
haurà de ser un empresari individual, societat civil privada o comunitat de béns. 
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b) Activitats que s’estableixin a Mataró del sector TIC: el subjecte passiu haurà de ser una 

microempresa, amb un màxim de 5 treballadors/es. 

c) Activitats establertes a Mataró que obrin un altre establiment a la ciutat: el subjecte passiu 

haurà de ser una microempresa, amb un màxim de 5 treballadors/es. 

f) Activitats que s’estableixin a Mataró, per part d’empreses de nova creació, que es dediquin 
a la fabricació o instal·lació d’energies renovables: el subjecte passiu haurà de ser una 
microempresa, amb un màxim de 5 treballadors/es. 

 

5. Taxa per ocupacions del sòl, subsòl, i vol de la via pública, i per la utilització privativa i 

aprofitament especial del domini públic municipal: el subjecte passiu haurà de ser una 

microempresa, amb un màxim de 5 treballadors/es. 

 

6. Preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus comercials i industrials assimilables 

als municipals i gestió d’altres residus especials 

 

En tots els casos hauran de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, 
l’Agència Tributària, i amb la Seguretat Social.  
 
CINQUENA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ 
 
1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): 25% per cada lloc de treball que es 

creï, i fins a un màxim del 75%, amb un import màxim total de 1.000 €. 
 

2. Taxa per les llicències urbanístiques: 100% 

 

3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM): l’import equivalent al rebut de l’exercici 
2016 corresponent a la categoria del vehicle. 

 

4. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció municipal en activitats i instal·lacions, en tots 

els supòsits, 50%, amb un import màxim total de 500 €. 
 

5. Taxa per ocupacions del sòl, subsòl, i vol de la via pública, i per la utilització privativa i 

aprofitament especial del domini públic municipal: 25% per cada lloc de treball que es creï, i 

fins a un màxim del 75%, amb un import màxim total de 500 €. 
 

6. Preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus comercials i industrials 

assimilables als municipals i gestió d’altres residus especials: 25% per cada lloc de treball que 
es creï, i fins a un màxim del 75%, amb un import màxim total de 500 €. 

 

SISENA. CONVOCATÒRIA PÚBLICA I SOL·LICITUDS 
 

El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública que s’ajustarà a allò que disposen 
aquetes bases. 
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Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància 
normalitzat, al registre general de l’Ajuntament. 

 

A les sol·licituds de qualsevol de les subvencions caldrà adjuntar la documentació següent: 

 

Fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant. 

Full de dades bancàries, on es podrà transferir, si s’escau, l’import de la subvenció emplenada i 
signada per la persona interessada o per la seva persona representant, segons model 

establert a tal efecte. 

Fotocòpia del pagament de l’impost, taxa o preu públic, excepte en el cas de l’ Impost sobre 

vehicles de tracció mecànica (IVTM). 

Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb l’Ajuntament, 
l’Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 

En funció del tipus de subvenció caldrà aportar també la següent documentació o qualsevol altre 

que acrediti el mateix: 

 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO):  

 Fotocòpies del contracte de treball. 

 Historial de vida laboral de la persona contractada ó certificat de l’OTG on consti el 
període d’inscripció a l’oficina. 

 

 Taxa per les llicències urbanístiques: servirà la mateixa documentació presentada per l’ICIO. 
 

 Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM):  

 

 Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social. 

 Alta activitat econòmica – fotocòpia del model 036 de l’Agència Tributària. 
 Historial de vida laboral de la persona donada d’alta d’autònoms ó certificat de l’OTG 
on consti el període d’inscripció a l’oficina. 
 Documentació del vehicle (fitxa tècnica) ó documentació que acrediti el tipus o les 

característiques del vehicle. 

 Documentació que acrediti la compra del vehicle. 

 

 Taxa per ocupacions del sòl, subsòl, i vol de la via pública, i per la utilització privativa i 

aprofitament especial del domini públic municipal:  

 

 Fotocòpies del contracte de treball. 

 Fotocòpia del DNI/NIE de la persona contractada.  

 Historial de vida laboral de la persona contractada ó certificat de l’OTG on consti el 
període d’inscripció a l’oficina. 
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 Preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus comercials i industrials 

assimilables als municipals i gestió d’altres residus especials: 
 

- En el cas de contractar persones participants de programes executats pel Servei d’Ocupació 
municipal que incloguin entre els seus objectius la contractació de persones en situació 

d’atur, així com persones en situació d’atur pertanyents a col·lectius amb especials 
dificultats d’inserció laboral, per un període mínim d’un any: 

 

 Fotocòpies del contracte de treball. 

 Fotocòpia del DNI/NIE de la persona contractada. 

 Historial de vida laboral de la persona contractada o certificat de l’OTG on consti el 
període d’inscripció a l’oficina. 

 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció. 
 

Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona sol·licitant el complement 

o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils, s’advertirà que la no complementació 
s’entendrà com un desistiment i implicarà l’arxiu de la sol·licitud. 

 

SETENA. FORMA I TERMINI DE LA CONCESSIÓ 
 
1. La instrucció del procediment correspon a la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Mataró. 

  

2. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. 

 

3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones 
interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, 
o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 

defensa dels seus interessos. 

 

4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 

5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible. 

 
VUITENA. FORMA DE PAGAMENT DE L’AJUT 
 

L’ajut es farà efectiu, un cop s’hagi comprovat el compliment dels requisits per part de la persona 
sol·licitant per esdevenir-ne beneficiària, mitjançant abonament de la subvenció a través de 

transferència bancària, en el compte de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària. 

 
NOVENA. RÈGIM SANCIONADOR 
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1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que 

sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei 

general pressupostària i la Llei general tributària. 

 

2. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i 
abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 

 

DESENA. PUBLICITAT 
 
La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el web municipal (www.mataro.cat)  

 
ONZENA. NORMATIVA APLICABLE 
 
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa municipal general 

reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions i altra normativa concordant. 
 


