BASES DE PARTICIPACIÓ AL PROJECTE
“QUEDA’T A LA CATALUNYA CENTRAL” 2023

Edicte
La Junta General de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central en sessió 43, de
7 de novembre de 2022, va acordar l’aprovació i publicació de les bases de participació del projecte
“Queda’t a la Catalunya Central”, redactat tal com segueix:
Objectiu del projecte
Facilitar l’arrelament de les persones nouvingudes extracomunitàries als municipis pertanyents a l’àmbit Leader de
la Catalunya Central, alhora que es treballa contra el despoblament als territoris rurals de Catalunya.
El projecte té com a eix central de les seves accions la selecció de persones nouvingudes extracomunitàries en situació
regular o regularitzable per tal de fomentar-ne la seva contractació, a través d’un sistema de bonificacions per les
empreses contractants, així com fomentar l’autoocupació d’aquestes persones en els seus propis projectes
d’emprenedoria.

Objecte de les bases
Subvencionar la contractació de persones nouvingudes extracomunitàries dins el marc del projecte “Queda’t a la
Catalunya Central” i per part de les empreses, entitats públiques i privades interessades que tinguin la seva seu o un centre
de treball al territori Leader de la Catalunya Central. També seran subvencionables aquelles persones que, complint la
resta de requisits, tinguin la voluntat d’autoocupar-se, desenvolupant la seva activitat al territori Leader de la Catalunya
Central i es donin d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
Es poden consultar els municipis inclosos en aquest àmbit territorial en el següent enllaç:
http://desenvolupamentrural.cat/gals/2

A qui es dirigeix, requisits dels beneficiaris
El projecte està orientat a totes les empreses i entitats públiques i privades de l’àmbit Leader de la Catalunya
Central que requereixin de la contractació d’una o diverses persones per al millor funcionament de la seva activitat
empresarial, i que trobin el perfil desitjat entre el colꞏlectiu de persones nouvingudes extracomunitàries que han arribat a
Catalunya cercant un nou projecte de vida. Al mateix temps, podran ser beneficiaries aquelles persones físiques que
s’autoocupin en un projecte propi i que es donin d’alta al RETA.

Publicitat
Les bases reguladores dels ajuts es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP Barcelona) i la
convocatòria es publicarà al BOP Barcelona per mitjà de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Requisits i compromisos de l’empresa



Estar al corrent de les obligacions tributàries i seguretat social
No haver estat exclosa de l’accés a bonificacions de programes de treball (Reial Decret Legislatiu 5/2000 que
aprova la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social)





No haver pres decisions extintives improcedents en els sis mesos anteriors a la celebració del contracte
Reflectir la justificació de la subvenció als registres comptables de l’empresa
Proporcionar a la persona contractada la formació específica necessària pel lloc de treball a ocupar

Requisits i compromisos per part de la persona emprenedora




Desenvolupar l’activitat en territori Leader CatCentral (serà decisió de l’ADRCatCentral determinar si és necessari
o no justificar aquest apartat segons l’activitat que es desenvolupi i depenent de si existeix o no una seu física de
l’activitat)
Queden exclosos els treballadors autònoms que estan donats d’alta del RETA i simultàniament ho estan del Règim
General, és a dir, desenvolupant una activitat professional per compte d’altri.

Procediment de solꞏlicitud i concessió de la subvenció
Les solꞏlicituds hauran de presentar-se a través del tràmit d’instància genèrica de la seu electrònica de l’Associació pel
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (www.catcentral.cat), annexant el model de solꞏlicitud degudament
complimentat, que també estarà a disposició dels solꞏlicitants a la mateixa web.
A partir de la finalització del termini de presentació de solꞏlicituds, aquestes seran revisades pel personal tècnic de l’ADRCC
i els resultats seran aprovats pel President de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.
L’atorgament de les subvencions es farà per concurrència competitiva. El criteri d’atorgament serà per ordre d’entrada
de les solꞏlicituds, subjectes al compliment dels requisits establerts, i fins a l’esgotament del pressupost.
El llistat de beneficiaris dels ajuts es publicarà a la web de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya
Central (www.catcentral.cat) i es comunicarà als interessats a través de notificació electrònica.

Termini de notificació
La notificació es farà en un màxim de 1 mes a partir de la finalització del termini de presentació de solꞏlicituds

Beneficis
Els imports a percebre proporcionalment segons la durada i condicions del contracte laboral seran únicament les que
es presenten a continuació:
Característiques de la
contractació

Import a percebre
(mensual)

Import a percebre
(total)

Jornada complerta / 6 mesos
Jornada complerta / 3 mesos
Mitja jornada / 6 mesos
Mitja jornada / 3 mesos

357 €
357 €
178,50 €
178,50 €

2.142 €
1.071 €
1.071 €
535,50 €

En el cas de les autoocupacions es considerarà un màxim de 6 mesos subvencionables
Característiques
l’autoocupació

de

Jornada complerta / 6 mesos

Import a percebre
(mensual)

Import a percebre
(total)

357 €

2.142 €

En el cas d’empreses que regularitzin la situació laboral d’una persona migrada, s’oferirà el pagament extraordinari de
fins a 250€ per solꞏlicitud i caldrà justificar que s’ha seguit el procediment regulat per la Llei Orgànica 4/2000 per la qual
es modifica la situació de residència de la persona a situació de residència i treball per compte d’altri a residents
amb un mínim d’un any de residència (MOD08a) i pagat les taxes previstes en aquesta llei de la forma oportuna, amb el
formulari i la justificació bancària.

Terminis
La contractació o alta del RETA ha d’iniciar-se posteriorment a la presentació de la solꞏlicitud i com a molt tard en la
data de finalització del termini de presentació de solꞏlicituds.

Justificació i pagament de la subvenció
El pagament de la subvenció es farà efectiu amb anterioritat al 31 d’octubre de l’anualitat en curs, malgrat els
compromisos no hagin finalitzat i per tant no s’hagi formalitzat la justificació. L’Associació pel Desenvolupament Rural de la
Catalunya Central podrà solꞏlicitar la documentació que consideri oportuna i de forma prèvia al pagament per tal de verificar
que la contractació compleix els requisits especificats. En el cas de persones autoocupades hauran d’acreditar
documentalment el desenvolupament d’una activitat econòmica a jornada completa, durant el període de temps
subvencionat.
El procediment a seguir per al cobrament de l’ajut es farà a través de la presentació de la solꞏlicitud de pagament
degudament emplenada, segons s’especifiqui a la resolució i amb el model disponible a www.catcentral.cat, i de la
documentació que s’especifiqui en aquesta solꞏlicitud. En cas de manca de documentació es procedirà al seu requeriment
per via telemàtica al beneficiari, i en cas de no presentar la totalitat de la documentació solꞏlicitada es revocarà l’ajut. Cal
tenir en compte que tots els justificants acreditatius de pagament hauran d’anar a nom del beneficiari de l’ajut o de la persona
contractada, segons s’escaigui, i que la justificació de la subvenció ha de quedar correctament reflectida als registres
comptables de l’empresa.
Es realitzarà una justificació de la subvenció, que s’haurà de tramitar en un termini màxim de 2 mesos posterior a la
finalització dels compromisos contractuals adquirits segons es faci constar a la solꞏlicitud i a la resolució.
En tots els casos es realitzarà un seguiment periòdic per part de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya
Central o del seu personal de suport per tal d’assegurar-ne el correcte desenvolupament.

Revocació de la concessió
En cas de no compliment dels compromisos assumits per part de l’empresa o emprenedor, es procedirà a la revocació
de l’ajut, amb els següents supòsits.
Supòsit 1. Quan la durada del període de contractació o autoocupació sigui inferior al previst inicialment, es procedirà a la
revocació total de l’ajut, amb excepció dels següents casos:


Quan sigui l’empresa qui finalitza la contractació de la persona però s’efectuï la contractació d’una persona amb el
perfil requerit que substitueixi a la primera en el termini inferior a 2 mesos. En cas contrari es revocarà totalment la
subvenció concedida.



Quan sigui la persona qui finalitza la contractació per voluntat pròpia, o quan la finalització del contracte sigui per
causes sobrevingudes, com per exemple el canvi de situació legal de la persona contractada, que faci incompatible
la continuïtat del contracte. L’empresa tindrà l’obligació de contractar una altra persona per substituir la primera en
un termini inferior a 2 mesos, i en cas que justificadament no sigui possible, l’empresa tindrà dret al cobrament de
les mensualitats treballades per part de la persona contractada en primer lloc.



Quan sigui una situació de força major, com per exemple la Covid19 i es justifiqui oportunament

En tots els casos, s’haurà d’informar oportunament a l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
per tal de cercar la millor solució possible en cadascun dels casos.
Supòsit 2. En el cas d’incompliment de qualsevol de les altres obligacions i compromisos per part de l’empresa o
emprenedor es procedirà a la revocació total de l’ajut concedit.

Compatibilitat amb altres ajuts o subvencions
Els presents ajuts per la contractació de persones nouvingudes extracomunitàries al territori son compatibles amb
qualsevol altra subvenció i/o ajut sempre i quan no provinguin de Fons Estructurals, Fons de Cohesió o qualsevol altre
instrument financer de la Unió Europea, d’acord amb l’establert a l’article 59.8 del Reglament (UE) núm. 1305/2016 del
Parlament europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013 (DOUE L 347, de 20.12.2013), i amb l’únic requisit que no se
superi el percentatge de subvenció total del 100%. En el cas de persones autònomes, no serà compatible amb altres ajuts
per la mateixa finalitat.

La qual cosa es fa pública per a generar el coneixement, a Puig-reig, a 7 de novembre de 2022.
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