Divendres, 15 d'abril de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Consell Comarcal del Bages
Banc de Projectes del Bages
ANUNCI
El ple del Consell Comarcal en sessió celebrada el dia 4 d'abril de 2016 ha aprovat la convocatòria de les "Bases de la
convocatòria 2016 del Banc de Projectes del Bages per a la concessió de microcrèdits per afavorir la creació
d'empreses i la reactivació del teixit industrial i econòmic del Bages", sotmetent-les a informació pública, així com, obrir
la convocatòria, quedant condicionats els acords a la no presentació d'al·legacions o reclamacions contra les Bases.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2016 DEL BANC DE PROJECTES DEL BAGES PER A LA CONCESSIÓ DE
MICROCRÈDITS PER AFAVORIR LA CREACIÓ D'EMPRESES I LA REACTIVACIÓ DEL TEIXIT INDUSTRIAL I
ECONÒMIC DEL BAGES.
ÍNDEX.
Antecedents.
Tipus de convocatòria i objectius.
1. Objectiu.
2. Projectes a finançar i beneficiaris/àries.
3. Condicions dels microcrèdits.
4. Àmbit temporal.
5. Aplicació pressupostària i compatibilitat.
6. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds.
7. Procediment de concessió.
8. Esmenes i millores de les sol·licituds.
9. Criteris de valoració de les sol·licituds.
10. Òrgans d'avaluació i valoració de les sol·licituds.
11. Proposta de resolució, dret d'audiència, resolució i recursos.
12. Tramitació, formalització i pagament dels microcrèdits.
13. Modificació de la resolució de concessió.
14. Obligacions i compromisos de les persones i les empreses beneficiàries.
15. Seguiment, avaluació, justificació i certificació de les actuacions.
16. Publicitat dels ajuts.
17. Incompliment i reintegrament.
18. Infraccions administratives.
19. Protecció de dades.

A finals de l'any 2011 el Consell Comarcal del Bages, en el marc de les actuacions desenvolupades pel Pacte Territorial
del Bages, i amb el suport econòmic del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, va publicar la primera convocatòria
de microcrèdits del Banc de Projectes del Bages. Amb aquesta convocatòria es pretenia afavorir la creació d'empreses i
incentivar la reactivació del teixit industrial i econòmic, tot aprofundint en el canvi de model productiu de la comarca.
Es van convocar dues línies de microcrèdits, amb un tipus d'interès 0%, per mitjà de les quals es van atorgar 39
microcrèdits a retornar en el termini de quatre anys a emprenedors/res que volien endegar un nou projecte empresarial i
a empreses industrials i de serveis que es trobaven en fase de consolidació, ampliació o diversificació de productes,
serveis o ampliació de mercats.
El Consell Comarcal del Bages es va comprometre a donar continuïtat a aquestes línies de microcrèdits. A mesura que
es recuperin els capitals prestats, el Consell procedirà a obrir noves convocatòries per tornar a finançar nous projectes i
actuacions a la comarca.
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Antecedents.
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El mes de juny de 2016 es complirà el termini de retorn dels capitals prestats en la primera convocatòria de microcrèdits.
És per això que el Consell Comarcal del Bages publica la segona convocatòria de microcrèdits del Banc de Projectes
del Bages. Sense modificar els objectius i les línies d'actuació de la primera convocatòria, en aquestes Bases, que ara
es publiquen, el Consell recull l'experiència en la gestió i execució del projecte i fa algunes petites modificacions a les
bases publicades l'any 2011.
Tipus de convocatòria i objectius.
S'obre la convocatòria 2016 del Banc de Projectes del Bages per a la concessió de microcrèdits per a persones
emprenedores i per a empreses en règim de concurrència competitiva.
Bases de la convocatòria 2016 del Banc de Projectes del Bages per a la concessió de microcrèdits per afavorir la
creació d'empreses i la reactivació del teixit industrial i econòmic del Bages.
- 1 Objectiu.
L'objecte d'aquesta línia d'ajuts reintegrables, que consisteix en l'atorgament de microcrèdits, és facilitar l'accés al
finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació d'empreses i ocupació i la reactivació del teixit
industrial i econòmic de la comarca. La convocatòria està circumscrita a les activitats econòmiques que es desenvolupin
en l'àmbit territorial de la comarca del Bages.
Els/les emprenedors/res i les empreses beneficiàries hauran de retornar, únicament i de manera íntegra, l'import prestat,
sense interessos, en quotes mensuals, en el termini de quatre anys. Es podrà retornar anticipadament l'import pendent i
cancel·lar totalment o parcial el microcrèdit, sense cap comissió per l'amortització.
Tindran prioritat els projectes amb inversions que: afavoreixin un desenvolupament econòmic sostenible; suposin una
diversificació de les activitats econòmiques i productives de l'entorn local; continguin mesures adreçades a afavorir
l'ètica i la qualitat empresarial; siguin iniciatives innovadores per a l'aprofitament d'espais productius no explotats
susceptibles de generar nous llos de treball; contemplin la creació de llocs de treball dins el marc dels nous filons
d'ocupació definits per la Unió Europea; afavoreixin la integració laboral de persones discapacitades i/o els col·lectius de
difícil inserció. Es tindrà en compte l'interès social del projecte dins l'àmbit local on es porti a terme l'activitat, el
manteniment d'una relació adequada entre els llocs de treball creats i les inversions realitzades, i la generació de valor
en base a la tecnologia aplicada i l'efecte multiplicador de la inversió realitzada.
- 2 Projectes a finançar i beneficiaris/àries.
La convocatòria contempla dues línies de microcrèdits destinades a dos tipus de beneficiaris/àries:
Línia A. Microcrèdits destinats a la creació d'empreses.

Conceptes objecte de finançament: Es podran concedir microcrèdits per finançar inversions en adquisició d'actius
materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de
traspàs, patents, subcontractacions de serveis de tecnologia inclosos les d'R+D+I, etc.. S'exclouen l'adquisició de
terrenys i/o construccions) i les despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte en els seus
inicis (despeses de constitució, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc.).
S'exclouen les despeses financeres i tributàries. En aquesta convocatòria la quantia màxima de les inversions previstes
en els projectes que es presentin a la Línia A és de 60.000,00 EUR.
Intensitat dels ajuts reintegrables: Els microcrèdits poden arribar fins al 60% del pressupost de la inversió inicial
necessària i amb un límit màxim de 15.000 EUR. L'import individualitzat a concedir es determinarà de forma
proporcional en relació als punts assignats en el procés de valoració.
Línia B. Microcrèdits destinats a la reactivació i diversificació industrial del Bages.
Empreses beneficiàries: Petites empreses industrials i de serveis, amb qualsevol forma jurídica, ubicades al Bages, que
vulguin desenvolupar un nou producte o servei, realitzar inversions que suposin una ampliació o millora de la capacitat
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Persones beneficiàries: Emprenedors/ores, majors d'edat, que vulguin posar en marxa un projecte empresarial, amb
qualsevol forma jurídica, a la comarca del Bages, o que hagin iniciat l'activitat a partir de l'1 de gener de 2016.
S'exclouen el sector immobiliari i financer.
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productiva, expansió i introducció a nous mercats (internacionals/nacionals), implementació de TIC (hardware i software)
i actuacions en R+D+I. S'exclouen el sector immobiliari i financer.
A efectes d'aquestes Bases es consideren empreses petites aquelles que en el moment de presentar la sol·licitud
tinguin una plantilla inferior a 25 treballadors/ores i el seu volum de negocis anual o el balanç general anual no superi els
2,5M. EUR.
Conceptes objecte de finançament: Es podran concedir microcrèdits per finançar inversions en adquisició d'actius
materials i immaterials (compra de maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents,
subcontractacions de serveis de tecnologia inclosos les d'R+D+I, etc.. S'exclouen l'adquisició de terrenys i/o
construccions) i les despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte objecte del microcrèdit
(despeses de personal, subministraments, col·laboracions externes, etc.). S'exclouen les despeses financeres i
tributàries. En aquesta convocatòria la quantia màxima de les inversions previstes en els projectes que es presentin a la
Línia B és de 120.000,00 EUR.
Intensitat dels ajuts reintegrables: Els microcrèdits poden arribar al 40% del pressupost de la inversió inicial necessària i
amb un límit màxim de 20.000 EUR. L'import individualitzat a concedir es determinarà de forma proporcional en relació
als punts assignats en el procés de valoració.
- 3 Condicions dels microcrèdits.
Les condicions dels microcrèdits són les següents:
- Avals: no cal avals, la garantia és la viabilitat del projecte empresarial.
- Tipus d'interès: 0%.
- Carència: període màxim de 4 mesos.
- Termini màxim de devolució: 4 anys (inclòs el període de carència).
La concessió de microcrèdits es formalitzarà mitjançant un conveni entre el Consell Comarcal del Bages i cada una de
les persones o empreses beneficiàries.
Cada persona física i/o jurídica únicament podrà presentar una sol·licitud per una de les línies d'ajut.
Els microcrèdits es concedeixen tenint en consideració les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda
d'acord amb els criteris de valoració que s'estableixen en la clàusula novena.
- 4 Àmbit temporal.
Els projectes que poden accedir als microcrèdits que preveuen aquestes Bases seran els iniciats amb posterioritat a l'1
de gener de 2016. Tant les activitats com les inversions previstes en els projectes s'hauran d'iniciar en el termini dels
quatre mesos posteriors a la signatura del conveni que regularà la concessió del microcrèdit, a excepció d'aquells que ja
haguessin iniciat l'activitat.

La quantia màxima destinada a aquests microcrèdits durant l'any 2016 és de 450.000 EUR, a l'aplicació pressupostària
490.0.831. Es destinaran 225.000 EUR a la línia A i 225.000 EUR a la línia B.
En el supòsit que, un cop resoltes les convocatòries dels microcrèdits previstos en aquestes Bases, no s'hagués esgotat
l'import màxim per alguna de les línies, es podrà, amb el romanent que quedi o amb l'import d'aquests fons, distribuir
entre l'altra línia prevista en aquestes Bases.
A mesura que es produeixin renúncies o revocacions dels microcrèdits i en el supòsit que, un cop resoltes les
convocatòries, s'hagi esgotat l'import màxim destinat, es podran assignar nous atorgaments als projectes que no van
arribar a obtenir microcrèdit i que, atesos els criteris de valoració d'aquesta resolució, mantenien una posició
immediatament posterior a la dels projectes atorgats segons l'ordre de preferència establert, sempre que aquest
projectes es puguin realitzar en els terminis establerts en les Bases.
Els microcrèdits que es concedeixen són compatibles amb altres ajuts per al mateix projecte d'altres administracions
públiques i entitats públiques o privades, sempre i quan el total d'ajuts públics no superi el pressupost acceptat de la
inversió.
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Els ajuts consistents en la bonificació dels interessos tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament
(CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat
als ajuts de minimis (DOUE L379, de 28.12.2006). A efectes del càlcul de la bonificació d'interessos, el tipus d'interès
aplicable és l'euríbor a un any més 0,75 punts, calculat partint de la mitjana del mes anterior a la resolució de concessió
del préstec. Aquests ajuts, acumulats amb d'altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant
l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no poden superar els 200.000 EUR, independentment de la forma de l'ajut o
de l'objectiu perseguit.
- 6 Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds.
Per a l'any 2016, el termini de presentació de les sol·licituds serà de quaranta dies naturals des de l'endemà de la
publicació d'aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si el termini s'exhaurís en dissabte,
diumenge o dia festiu, aquest termini es prorrogaria fins el següent dilluns o dia hàbil posterior.
La gestió de les sol·licituds es durà a terme mitjançant l'ús d'una aplicació informàtica creada per a aquesta finalitat,
quedant, per tant, les persones i les empreses beneficiàries obligades a la seva utilització.
Les sol·licituds per concórrer als microcrèdits regulats en aquestes Bases s'han de formular mitjançant impresos
normalitzats que es podran obtenir en la web www.ccbages.cat. La documentació a aportar caldrà introduir-la en
l'aplicació web en format PDF.
Caldrà omplir i imprimir la sol·licitud de l'aplicació web, signar-la i presentar-la en els terminis establerts en el registre del
Consell Comarcal del Bages, Muralla Sant Domènec, 24, 08241 de Manresa.
La documentació a aportar és la següent:
1) Memòria detallada del projecte que inclogui el Pla Econòmic i Financer.
2) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i en qualitat de que ho fa, fent constar adreça electrònica i numero de telèfon
mòbil a efectes de notificacions: DNI, o document equivalent, apoderament i NIF de l'empresa.
3) En el cas de sol·licituds destinades a la creació d'empreses de la Línia A: DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant
i permís de treball que autoritzi el treball per compte propi (únicament per passaport i NIE).
4) Còpia de l'escriptura de constitució i dels estatuts de l'empresa.
5) Còpia de la comunicació d'inici d'activitat, o bé de la llicència ambiental o autorització, segons correspongui en
aplicació de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.
6) Còpia de la declaració censal o alta de l'impost d'activitats econòmiques (IAE), si s'escau.
7) Altres permisos i registres sanitaris corresponents a l'activitat que es vol desenvolupar, si s'escauen.
8) Certificacions d'Hisenda i de la Seguretat Social conforme es troba al corrent de les seves obligacions fiscals i
laborals o autorització per a la seva obtenció.

10) Informe ASNEF (Asociación de Establecimientos Financieros de Crédito).
11) Per als projectes de la Línia B, informes de la plantilla mitjana de treballadors en situació d'alta emès per la
Tesorería General de la Seguridad Social, corresponents als exercicis 2013, 2014 i 2015 (caldrà sol·licitar un per cada
anualitat), i, còpia de la Declaració Resum Anual Sobre el Valor Afegit, exercici 2015 (Model 390).
12) Informe de les subvencions obtingudes i/o sol·licitades a altres organismes o entitats per el finançament del projecte
que es sol·licita.
A la sol·licitud es farà constar de forma expressa que:
1) El/la sol·licitant no té deutes amb el Consell Comarcal del Bages.
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9) Informe CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España).
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2) El/la sol·licitant no incorre en cap circumstància que impossibilita rebre subvencions, segons la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
3) Per als projectes de la Línia A, que el projecte no procedeix del canvi de forma jurídica d'empreses ja existents.
4) El compromís de comunicar al Consell les subvencions que demani i/o obtingui amb posterioritat a la presentació
d'aquesta sol·licitud.
5) El/la sol·licitant compleix amb la normativa de prevenció de riscos laborals i amb qualsevol altre obligació legal o
reglamentària que li pugui afectar i no ha estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d'infracció molt greu en
matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei
sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel RD Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
6) El/la sol·licitant declara expressament no haver efectuat acomiadaments qualificats d'improcedents o nuls per l'òrgan
judicial en els 6 mesos anteriors a la data de la sol·licitud del microcrèdit.
7) El/la sol·licitant compleix els requisits dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística.
8) El/la sol·licitant compleix amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i l'adopció
de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes.
9) El/la sol·licitant declara expressament que compleix amb el règim de mínimis i que, per tant, la quantia total dels ajuts
que es puguin rebre no superaran la quantitat de 200.000 EUR en un període de tres exercicis fiscals (d'acord amb
l'establert al Reglament 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del
Tractat a les Ajudes de mínimis).
10) El/la sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que derivi de les presents bases i de la normativa vigent
d'aplicació.
El Consell Comarcal del Bages pot fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions
necessàries per verificar la conformitat de les dades d'aquestes declaracions presentades. El Consell, en el procés de
valoració dels projectes, pot sol·licitar, per escrit o mitjançant entrevista personal, la informació complementària, les
dades i les acreditacions que consideri necessàries.
En el cas de tenir consultes relatives a les Bases es pot enviar un correu electrònic a l'adreça
bancdeprojectes@ccbages.cat i en el seu cas les respostes seran publicades en la web del Consell Comarcal del Bages
per al coneixement general.
- 7 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.

Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada, si no compleixen els requisits establerts en aquestes
Bases, es requerirà la persona o l'empresa sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o
adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, amb
resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Aquest requeriment es farà, amb el consentiment previ de la persona o empresa sol·licitant, mitjançant l'enviament d'un
correu electrònic a l'adreça que hagin donat per a aquesta finalitat en l'imprès de sol·licitud del microcrèdit, i la seva
notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l'accés de el/la sol·licitant al
seu contingut. Quan, havent-hi constància de la recepció de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies
naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància
de la persona o empresa destinatària es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.
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- 8 Esmenes i millores de les sol·licituds.
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- 9 Criteris de valoració de les sol·licituds.
Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d'aquest microcrèdits, així com la seva
ponderació són els següents:
a) Valoració aspectes tècnics.
Criteris
Qualitat del projecte presentat i de la resta de documentació de la sol·licitud
Viabilitat econòmica del projecte
Acreditació del finançament del projecte i de les capacitats financeres pròpies
Adequació del projecte i de les inversions a realitzar amb els objectius de la convocatòria
Manteniment d'una relació adequada entre els llocs de treball creats i les inversions realitzades
Puntuació total aspectes tècnics

Puntuació
20 punts
30 punts
20 punts
15 punts
15 punts
100 punts

El llindar mínim de puntuació exigit a cada projecte presentat és de 50 punts. Les sol·licituds per sota dels 50 punts
s'exclouran directament per no complir les condicions. El Consell notificarà a les persones i empreses sol·licitants, tant
els projectes exclosos com els admesos per tal de passar a la valoració següent.
b) Valoració aspectes qualitatius.
En aquesta fase les persones representants dels projectes que hagin superat els 50 punts de l'apartat de valoració
d'aspectes tècnics hauran de mantenir una entrevista personal amb membres de l'òrgan d'avaluació i valoració de les
sol·licituds per presentar i defensar el seu projecte. Aquest òrgan també es reserva el dret d'efectuar una visita a les
instal·lacions on es desenvolupa l'activitat objecte de la sol·licitud.
Criteris
Capacitat emprenedora i empresarial de la persona sol·licitant o capacitat de l'empresa
Potencial de creixement de l'activitat
Enquadrament en sectors emergents i/o estratègics per a la comarca
Impacte socioeconòmic i contribució a l'enfortiment, dinamització i diversificació del teixit empresarial de la comarca
Efectes sobre la creació de llocs de treball en la comarca
Caràcter innovador del projecte i creació de valor
Millora de la productivitat i capacitat de producció
Interès social del projecte dins l'àmbit local on es porti a terme l'activitat
Puntuació total aspectes qualitatius

Puntuació
10 punts
10 punts
10 punts
15 punts
15 punts
15 punts
10 punts
15 punts
100 punts

La puntuació total de les sol·licituds serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en les dues valoracions.
- 10 Òrgans d'avaluació i valoració de les sol·licituds.

Per a la valoració dels aspectes tècnics el Consell contractarà els serveis d'experts professionals en l'àmbit de creació
d'empreses i activitat econòmica. Aquest òrgan que valorarà les sol·licituds presentades basant-se en l'aplicació dels
criteris de valoració establerts, estarà integrat per personal tècnic de l'Àrea de Desenvolupament del Consell Comarcal i
personal dels serveis contractats per aquesta finalitat. En cas que alguna de les persones contractades hagi assessorat
o estigui vinculat personalment a algun dels projectes presentats s'haurà d'abstenir de la valoració.
Per a la valoració dels aspectes qualitatius el Consell constituirà una Comissió que estarà integrada per personal tècnic
de l'Àrea de Desenvolupament del Consell Comarcal i personal tècnic designat per entitats locals, entitats
socioeconòmiques i entitats universitàries i tecnològiques del Bages. També en podran formar part, a títol no lucratiu, els
experts contractats per valorar els aspectes tècnics. Aquesta comissió valorarà les sol·licituds que hagin superat els 50
punts de valoració d'aspectes tècnics, basant-se en l'aplicació dels criteris de valoració establerts. Les entitats hauran de
designar formalment el personal que participarà en l'avaluació i valoració. En cas que alguna de les persones
designades hagi assessorat o estigui vinculat personalment a algun dels projectes presentats s'haurà d'abstenir de la
valoració.
El personal tècnic de l'Àrea de Desenvolupament Comarcal i almenys tres vocals dels òrgans d'avaluació emetran
informes de valoració de les sol·licituds i redactaran les propostes de resolució que traslladaran a l'òrgan competent que
dictarà la resolució.
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- 11 Proposta de resolució, dret d'audiència, resolució i recursos.
Vistos els expedients i els informes emesos pels òrgans de valoració, aquests realitzaran les propostes de resolució
provisional, que seran notificades a les persones i empreses 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.
D'acord amb la proposta de resolució definitiva la presidència del Consell Comarcal del Bages emetrà la resolució que
correspongui.
La resolució, amb indicació de la quantia del microcrèdit atorgat i de les condicions i els terminis per a la realització de
l'actuació objecte del microcrèdit, es notificarà a les persones i empreses beneficiàries, amb el seu consentiment previ,
mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que hagin donat, amb aquest finalitat, en l'imprès de sol·licitud, i
aquesta notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment que es produeixi l'accés de el/la
sol·licitant al seu contingut. Quan, havent-hi constància de la recepció de la notificació a l'adreça electrònica transcorrin,
deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a
instància de la persona o empresa destinatària es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi. Aquest
mateix procediment s'utilitzarà per a la notificació de possibles modificacions de la resolució inicial.
El termini màxim per emetre resolució i notificar-la serà de sis mesos comptats a partir de la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini, si no s'ha produït la notificació esmentada,
s'entendrà que la sol·licitud és desestimada, per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54 de la llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment administratiu comú de les administracions públiques de
Catalunya.
Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs davant l'ordre jurisdiccional
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, sens perjudici que,
potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació.
- 12 Tramitació, formalització i pagament dels microcrèdits.
La concessió dels microcrèdits es formalitzarà mitjançant un conveni entre el Consell Comarcal del Bages i cada un dels
beneficiaris/àries.
El conveni contindrà les clàusules de compromisos mutus entre les persones i/o les empreses beneficiàries i el Consell
Comarcal del Bages. Aquestes clàusules preveuran: la quantia del microcrèdit a concedir; la periodicitat de les quotes;
els terminis de creació efectiva del projecte empresarial; la forma de supervisió i seguiment del projecte per part del
Consell; les condicions temporals de retorn del crèdit concedit; la previsió temporal de les justificacions econòmiques i el
pressupost a justificar (d'acord amb el microcrèdit atorgat i el pressupost total del projecte) i les subjeccions legals a què
es deuran les persones signatàries.

Les inversions previstes en els microcrèdits atorgats hauran d'executar-se en el temps i forma aprovats que es recullen
en la resolució de concessió, no obstant, la persona o empresa beneficiària podrà sol·licitar la modificació de la resolució
que suposarà si es concedida la modificació del document de concessió.
El Consell Comarcal del Bages té la facultat de revisar els microcrèdits concedits i modificar la resolució d'atorgament en
el cas d'alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió del microcrèdit.
La persona o empresa beneficiària podrà retornar anticipadament l'import pendent i cancel·lar totalment o parcial el
microcrèdit si ho considera oportú.
A banda d'aquest retorn voluntari, el Consell Comarcal del Bages pot exigir el retorn anticipat dels microcrèdits atorgats
en els supòsits següents:
1) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir el microcrèdit.
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2) Incompliment de l'obligació de justificació o de la resta d'obligacions que preveuen aquestes bases i en el conveni
subscrit entre les parts.
3) Altres supòsits previstos a la normativa reguladora de subvencions.
- 14 Obligacions i compromisos de les persones i les empreses beneficiàries.
Les persones i les empreses beneficiàries hauran de:
1) Executar el projecte que fonamenta la concessió del microcrèdit.
2) Ajustar-se al règim d'incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.
3) Acceptar i complir la normativa aprovada pel Consell Comarcal del Bages i la resta de normativa aplicable.
4) Justificar l'aplicació dels fons rebuts i de les inversions realitzades dins dels terminis establerts al compliment de la
finalitat que determina la concessió del microcrèdit.
5) D'acord amb l'article 31 de la Llei General de subvencions, de 17/11/2003, en cap cas el cost d'adquisició de bens o
serveis que es justifiquin podrà ser superior al valor del mercat. Quan l'import de la despesa de les adquisicions superi la
quantia de 18.000,00 EUR, en el cas de subministraments de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de
consultoria o assistència tècnica, s'hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter
previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les característiques
especials de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat un número suficient d'entitats que el subministrin o
el prestin. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'haurà d'indicar en la justificació, es realitzarà conforme a criteris
d'eficiència i economia, i es justificarà expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta
econòmica més avantatjosa.
6) Comunicar al Consell Comarcal qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l'atorgament o,
en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.
7) Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne
les facultats d'inspecció i control.
8) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre pugui
ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
9) Declarar les subvencions rebudes del Consell Comarcal i d'altres administracions o ens públics en el darrer any. Les
persones i les empreses beneficiàries dels microcrèdits restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador
que, sobre infraccions administratives en la matèria, estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions. El
Consell Comarcal quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de
les actuacions a què quedin obligades les entitats destinatàries dels microcrèdits atorgats. El destí dels microcrèdits no
podrà alterar-se en cap cas per la persona o empresa beneficiària.
10) Facilitar la informació necessària sobre l'evolució del projecte al Consell Comarcal del Bages per tal d'elaborar
estadístiques i memòries dels microcrèdits atorgats des de l'inici fins al final del retorn de les quotes acordades.

Qualsevol modificació essencial en el projecte s'ha de comunicar al Consell Comarcal, demanant una autorització de
reformulació del projecte aprovat. Aquesta reformulació podrà comportar, en casos excepcionals i degudament
justificats, una modificació de les condicions de retorn del microcrèdit, sempre en el marc de les condicions generals
previstes en aquestes Bases.
Si per causes alienes a la seva voluntat no és possible acabar el projecte, la persona o empresa beneficiària haurà de
tornar els fons econòmics al Consell Comarcal; per efectuar aquest retorn s'obrirà un expedient justificatiu de les
despeses efectuades, d'idoneïtat d'aquestes, la capacitat de recuperació, etc.; com a resultat d'aquest expedient, amb
audiència de la part interessada, s'emetrà resolució comprensiva de la quantitat i les condicions del retorn.
El Consell Comarcal pot fer auditories o altres comprovacions a l'empara d'aquestes Bases a les persones i empreses
beneficiàries del microcrèdit.
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La persona o empresa beneficiària del microcrèdit té l'obligació de retornar anticipadament l'import concedit en els casos
següents:
1) Si en el termini de quatre mesos no inicia l'activitat empresarial o el projecte finançat.
2) Si modifica el projecte sense haver-ne fet la comunicació oportuna i sense l'obtenció de l'informe favorable.
3) Si incompleix de forma greu alguna de les clàusules del conveni.
4) Si destina l'import a altres finalitats diferents de les que van motivar-ne la concessió.
5) Si es promogués contra la persona o empresa beneficiària qualsevol procediment judicial o extrajudicial que pugui
produir l'embargament o subhasta dels seus bens.
6) Si no justifica les despeses previstes en la inversió o la falta de presentació de la documentació acreditativa.
Podrà declarar-se el reintegrament parcial del microcrèdit quan per causes alienes a la voluntat de la persona o
empresa beneficiària, no sigui possible acabar el projecte i no es justifiqui la totalitat de les despeses efectuades. A
aquest efecte s'obrirà un expedient justificatiu de les despeses efectuades, d'idoneïtat d'aquestes, la capacitat de
recuperació, etc.; com a resultat d'aquest expedient, amb audiència de la part interessada, s'emetrà resolució
comprensiva de la quantitat a retornar i les condicions del retorn.
El Consell Comarcal exigirà, per la via de constrenyiment, el reintegrament total o parcial dels microcrèdits atorgats
davant l'incompliment de les obligacions fixades en les Bases de la convocatòria, en la resolució d'atorgament o en el
conveni regulador, i procedirà contra els bens i drets de les persones i empreses beneficiàries, d'acord amb el que
disposa l'article 38 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Pel que fa a la justificació i certificació de les actuacions es preveuen tres terminis a partir de la signatura del conveni
que formalitza el microcrèdit:
1) 1ª Justificació: certificació de l'inici de l'activitat empresarial o el projecte finançat. S'haurà de presentar en el termini
dels 4 mesos posteriors a la signatura del conveni que formalitza el microcrèdit.
2) 2ª Justificació: presentació de la justificació econòmica de la inversió prevista, corresponent al període comprés entre
l'1 de gener de 2016 i els 6 mesos posteriors a la signatura del conveni. Aquesta justificació s'haurà de presentar en el
termini de 2 mesos a comptar des de la finalització del període justificable.
3) 3ª Justificació: presentació de la última justificació econòmica de la inversió prevista, corresponent al període
comprés entre els 6 i els 18 mesos posteriors a la signatura del conveni. Aquesta justificació s'haurà de presentar en el
termini de 2 mesos a comptar des de la finalització del període justificable.
L'acreditació de les despeses efectuades es realitzarà mitjançant factures efectivament abonades, o altres documents
comptables de valor probatori o equivalent. El Consell Comarcal facilitarà a les persones i empreses beneficiàries els
impresos necessaris per efectuar la justificació.

En totes les referències en qualsevol mitjà de difusió i de comunicació externa que es facin en relació al projecte que ha
estat objecte de concessió del microcrèdit es farà constar que s'han realitzat "Amb el suport del Consell Comarcal del
Bages" i s'inclourà el logotip corresponent.
El Consell Comarcal donarà publicitat dels microcrèdits concedits mitjançant l'exposició d'una relació d'aquests a
l'adreça d'Internet www.ccbages.cat i en el seu tauler d'anuncis situat a la Muralla Sant Domènec, núm. 24, 08241
Manresa, i en cas d'imports iguals o superiors a 3.000 EUR, mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
- 17 Incompliment i reintegrament.
L'incompliment per causes imputables a la persona o empresa beneficiària de les obligacions imposades com a
conseqüència de la concessió dels microcrèdits, així com el falsejament, la inexactitud o l'omissió de les dades
subministrades que hagin servit per a la seva concessió, comportarà la pèrdua total o parcial de l'import atorgat i al
corresponent reintegrament, amb l'abonament dels interessos de demora pertinents, segons està previst en la legislació
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vigent. Seran d'aplicació les prescripcions i els procediments previstos en els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, amb les adaptacions pertinents per la seva aplicació a l'administració local.
- 18 Infraccions administratives.
Són infraccions administratives els incompliments de les obligacions recollides en aquestes bases reguladores i les
accions i omissions tipificades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- 19 Protecció de dades.
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades
seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents del Consell Comarcal del Bages i seran tractades
sobre la base de política de confidencialitat de l'entitat, amb la finalitat d'administració i gestió de la relació existent entre
les parts, dintre de les finalitats legitimes del Consell. Alhora, les persones i les empreses participants presten el seu
consentiment perquè les seves dades puguin ser tractades per a alguna de les finalitats esmentades o per a totes elles.
Així mateix, existeix la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos
en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat al Consell Comarcal del Bages."
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Manresa, 8 d'abril de 2016
El president, Agustí Comas Guitó
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