
ANUNCI 

Extracte de l’acord de 10 de gener de 2022 de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, pel qual 

es convoca la “CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’UN AJUT PER AL FOMENT DE L’ALLOTJAMENT 

DE PERSONES EMPRENEDORES I EMPRESES EN UN ESPAI DE COWORKING”. 

BDNS (Identif.): 609230 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es 

pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609230 

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions, es publica l`extracte de la convocatòria el text complet de 

la qual pot consultarse en la Base de dades Nacional de Subvencions: 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index 

Primer.- Beneficiaris 

La persona o empresa beneficiària haurà de: 

a) Ser major d’edat. 

b) Ser una persona física o jurídica amb domicili a Catalunya. 
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c) Estar al corrent amb les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 

amb la Seguretat Social i amb Hisenda. 

d) Haver donat d’alta l’empresa o estar donat d’alta com a autònom. 

e) Acreditar la viabilitat tècnica, econòmica i financera de l’empresa, amb la presentació d’un 

pla d’empresa. 

f) No ser beneficiari d’altres ajuts pel mateix concepte. 

g) Desenvolupar una activitat que aporti valor afegit a un producte i/o servei. Queden excloses 

de ser beneficiàries les activitats de caràcter comercial així com intermediació comercial. 

Segon.- Objecte, condicions i finalitat de la subvenció. 

Regular el procediment d’atorgament d’una subvenció en espècie per a persones 

emprenedores i/o 

empreses de nova creació per allotjar-se a un centre de coworking del municipi de Sant Julià 

de Vilatorta 

durant el període objecte de la subvenció. El coworking (co-treball) és una forma de treball 

que permet a professionals independents, persones emprenedores i petites empreses del 

sector serveis compartir un mateix espai de treball per desenvolupar els seus projectes 

professionals de manera independent alhora que fomentant projectes conjunts. 



Tercer.- Indicació de les bases reguladores i del diari oficial on s ’han publicat. 

Per acord de la Junta de Govern Local de l ’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de data 10 de 

gener de 2022 es van aprovar inicialment les bases de concessió d’un ajut per al foment de 

l’allotjament de persones emprenedores i empreses en un espai de coworking. L’anunci de les 

bases reguladores ha estat publicat en el BOPB de data 28 de gener de 2022 

Quart.- Quantia total de la subvenció convocada i aplicació pressupostària a la qual s’imputa la 

subvenció. 

L’import màxim de l’ajut correspondrà a una anualitat per a l’allotjament de la persona física o 

jurídica a un espai de coworking situat al municipi de Sant Julià de Vilatorta a elecció del propi 

Ajuntament. 

El pagament es realitzarà de manera directa entre l’Ajuntament i l’entitat de coworking. En cap 

cas es realitzarà el pagament a la persona beneficiària. 

La despesa d’aquesta subvenció, que té caràcter anual, anirà a càrrec de la partida 

pressupostària 03.490.202.00 dels pressupostos municipals de l’exercici corresponent. 

Cinquè.- Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds. 

El termini per a presentar les sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de la publicació de la 

convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica al registre general de l’Ajuntament de 

Sant Julià de Vilatorta, mitjançant el procediment d’instància genèrica adjuntant el model 

normalitzat degudament completat i aportant la documentació requerida en aquestes bases. 

Sisè.- La sol·licitud es presentarà acompanyada de la següent documentació: 

Les sol·licituds aniran signades pel representant legal de l’empresa i inclouran la documentació 

següent: 

a) Document normalitzat de sol·licitud. 

b) Còpia del NIF de la persona sol·licitant, si és una persona física i del representant legal, si és 

una persona jurídica. 

c) Estatuts de la societat, si el sol·licitant és una persona jurídica i documentació que acrediti la 

condició d’administrador o representant legal. 

d) Pla d’empresa. 

e) Declaració censal. 
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En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, l’Ajuntament 

sol·licitarà que s’esmeni o completi en el termini màxim de 10 hàbils, advertint que en el cas 

d’incomplir-ne el termini establert es donarà per desistida la sol·licitud. 


