AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT
Regidoria de Promoció Econòmica

Requisits i documentació per a la justificació del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt
impacte al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Una vegada sigui aprovada la sol·licitud de la subvenció, s’haurà de tramitar la justificació de les despeses per a poder
realitzar el pagament

Requisits
- Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser empreses ja existents i empreses de nova creació que comportin noves activitats empresarials econòmicament i tecnològicament sòlides i que generin riquesa i ocupació estable i de qualitat al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
- Els projectes d’inversió han de complir els següents requisits:
a) La inversió mínima acceptada de 125.000€ en actius fixos materials i immaterials, que estiguin vinculats a un projecte d’inversió, realitzada
durant el període d’execució del projecte (un termini màxim de 6 mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud).
b) 4 llocs de treball de nova creació (mínim) a temps complert per un any o l’equivalent a temps parcial, contractats durant el període d’execució
del projecte.
c) Els projectes d’inversió de les empreses han de durar un mínim de 3 anys, tant l’ocupació neta creada com les inversions en actius fixos
subvencionables.
- Els beneficiaris han de realitzar la seva activitat i han de tenir el seu domicili social establert al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
- Els beneficiaris han d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals amb l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
- Els beneficiaris, si tenen local afecte segons la seva activitat, hauran de disposar de la corresponent llicència d’activitats.

Requisits dels treballadors contractats
- Estar empadronats al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
- Estar inscrits a la Borsa de treball Municipal (IDETSA)
- Estar inscrits a l’atur com a DONO (Demandant d’Ocupació No Ocupat) i amb una antiguitat mínima de 4 mesos.

Obligacions dels beneficiaris
- Complir amb l’objecte de la sol·licitud, en els termes aprovats, realitzant l’activitat o adoptant el comportament que fonamenta la concessió de la
subvenció, i acreditar-ho davant l’Ajuntament.
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació segons estableix el punt 9 de les bases reguladores.
- Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha de ser
autoritzat expressament per l’òrgan competent.
- Comunicar a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per la mateixa finalitat i/o
despeses subvencionades, procedents de qualsevol Administració.

Documentació a presentar per a justificar les despeses

 Memòria tècnica de l’actuació i memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, segons el model que es trobarà disponible a
la pàgina web de IDETSA (www.idetsa.net).

 Originals o còpies compulsades dels documents justificatius de la despesa subvencionada (factures i comprovants de pagament i/o documents
que es demanin en relació als costos de personal).

 Còpies compulsades de la llicència d’activitats i alta IAE.
Informació i Assessorament per a la gestió de la subvenció
- Viver d’Empreses IDETSA, carrer Martí Franquès, 5 Pol. Ind. Les Tàpies, L’Hospitalet de l’Infant

Lliurament de la documentació per a la justificació
La documentació s’han de presentar al registre general d’aquesta corporació:
- Ajuntament de Vandellòs, Plaça de l’Ajuntament, 1
- Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant, carrer Alamanda, 2

