
CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PERSONES USUÀRIES DELS ESPAIS COWORKING

1. OBJECTE.

Mitjançant la present convocatòria s’inicia el procediment per a la concessió a l’exercici 2021, en

règim de concurrència no competitiva i convocatòria oberta, d’ajuts  públics per a les persones

usuàries dels serveis de coworking. 

Les  bases  reguladores  d’aquestes  subvencions  van  ser  aprovades  pel  Ple  de  l’Ajuntament

d’Amposta en sessió de 22 de juliol de 2021 i publicades al BOPT número 08139 de data 22 de

setembre de 2021

2. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I IMPORT

L’ import màxim a atorgar en aquesta convocatòria serà de 5.000 euros, que es fnançarà amb

càrrec a l’aplicació pressupostària que s’habiliti al respecte al pressupost municipal de 2022.

Al tractar-se de la tramitació anticipada de la convocatòria, l’autorització de la despesa resta en

tot cas supeditada a la condició suspensiva d’existència crèdit adequat i sufcient al Pressupost

2022.

3. SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Per poder sol·licitar aquesta subvenció s’ha de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament

la documentació prevista a la clàusula sisena de les bases reguladores. 

El termini de presentació de la sol·licitud entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació de

la convocatòria a la BDNS fns el 28 de febrer de 2022.

Les sol·licituds s’han de formular mitjançant l’imprès degudament complimentat que es poden

descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta www.amposta.cat. 

http://www.amposta.cat/


4. FINALITAT

Aquesta subvenció té com a fnalitat fomentar la comunitat coworker, afavorint un ecosistema de

co-treball  on  es  comparteixi  coneixement,  es  treballi  de  forma  col·laborativa,  s'intercanviïn

projectes i s’estableixin sinergies mitjançant networking, xerrades i altres esdeveniments.

5. PERSONES BENEFICIÀRIES

Podran ser benefciàries de la subvenció aquelles persones físiques i jurídiques que utilitzin els

serveis de coworking ubicats a Amposta i que formin part de l’Associació Cowocat o Cowocat

Rural. 

6. REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

6.1 En el  moment  de la  sol·licitud,  les  persones  sol·licitants  hauran de complir  els  següents

requisits:

1. Utilitzar els espais coworking d’un centre d’Amposta que:

 Formi  part  d’alguna  de  les  associacions  que  hi  ha  a  Catalunya:  Cowocat  i

CowocatRural. 

 Que estigui donat d’alta de l’ epígraf 861.2 (lloguer de locals) 

 Que la formació contractual amb les persones usuàries inclogui els avantatges de

formar part  d’aquesta  comunitat  de coworkers  com ara la  dinamització  d’una

comunitat  de  professionals  que a  més  de  compartir  l’espai  de  treball,  també

pugui establir sinergies i col·laborar en projectes conjunts.

 No trobar-se en concurs de creditors.

2. Estar  donat/da  d’alta  al  Règim  Especial  de  Treballadors  Autònoms  (RETA)  de  forma

continuada durant tot el període subvencionable o disposar d’un contracte vigent amb

una empresa.

3. Desenvolupar,  a  criteri  de  l’Ajuntament  d’Amposta,  una  activitat  lícita  que  no  suposi

discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o

vagi  contra  els  drets  humans,  no portar  a terme accions  que siguin il·legals,  nocives,

perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o empreses.



4. Disposar  d’alta  d’activitat  de  l’AEAT  (model  036)  de  forma  continuada  durant  tot  el

període subvencionable.

5. No  trobar-se  en  cap  de  les  circumstàncies  que  impedeixen  adquirir  la  condició  de

persona benefciària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 

6. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles

90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text

refós de la Llei de fnances públiques de Catalunya 

7. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

8. Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal

d’Administració Tributària i la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al

llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la

resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

9. Complir  amb  l'obligació  de  comunicar  l'obtenció  d'altres  subvencions  públiques  o

privades  per  a  la  mateixa  activitat,  en  el  benentès  que  en  cap  cas  l'import  de  les

subvencions atorgades pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb

subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que

ha de desenvolupar la persona benefciària.

6.2 L’ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades.

En cas d’incompliment per part dels perceptors/es de qualsevol de les obligacions previstes en

aquestes  bases,  l’ajuntament  podrà  procedir,  previ  tràmit  d’audiència,  a  l’anul·lació  o

revocació  total  o  parcial  de  la  subvenció,  amb  l’obligació  inherent  de  les  persones

benefciàries de retornar les quantitats percebudes.

7. DESPESES SUBVENCIONABLES.

El període subvencionable serà d’entre un mínim de 6 i un màxim de 12 mesos i estarà comprès

entre l’1 de setembre del 2021 i el 31 d’agost  del 2022.

Atesa la base cinquena de les bases reguladores, les despeses subvencionables seran:

 Les factures pel servei de coworking a mitja jornada o jornada sencera



La quantia de la subvenció serà del 50% (exclòs l’IVA) de la factura mensual de l’ús de l’espai amb

un topall de 800,00€ pel total del període subvencionable.

No són conceptes subvencionables  l’IVA de les factures.

8. Import

La quantia de la subvenció serà del 50% IVA exclòs del cost total del contracte formalitzat amb el

servei coworking, amb un topall de 800 euros.  

L’import subvencionable serà com a màxim de 800 euros per sol·licitud, i es determinarà atenent

a les despeses degudament justifcades.

La  resolució  de  les  sol·licituds  s’efectuarà  per  ordre  d’entrada  al  Registre  en  règim  de

concurrència no competitiva i fns a esgotar el crèdit de la partida pressupostària. 

9. Terminis de presentació i documentació justifcatiia

Els benefciaris hauran de presentar la documentació justifcativa següent:

 Fotocòpia de les factures del servei de coworking i justifcant de pagament dels mesos

subvencionables acreditats per l’entitat fnancera o mitjançant el corresponent rebut.

 Compte  justifcació  degudament  emplenat  i  signat  segons  model  de  l’Ajuntament

d’Amposta.

El termini de presentació de la documentació justifcativa serà a partir de l’1 de setembre del

2022 fns el 15 d’octubre del 2022.

10. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

Finalitzat  el  termini  de  presentació  de  sol·licitud,  l’òrgan  competent,  la  Regidoria  de

Desenvolupament  Social  i  Econòmic,  verifcarà  la  documentació  i  si  aquesta no compleix  els

requisits es requerirà a les persones interessades, per tal que en un termini de 10 dies hàbils



esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa així s’entendrà que desisteix,

d’acord amb l’article 40 de la Llei 39/2015,  d’1 d’octubre.

Les subvencions, previ informe tècnic de la Regidoria de Desenvolupament Social i Econòmic,

seran  aprovades  mitjançant  Acord  de  la  Junta  de  Govern  Local.  La  manca  de  resolució

d’atorgament en el termini indicat produeix l’efecte desestimatori.

La resolució d’atorgament indicarà el nom de les persones físiques benefciàries de la subvenció,

el seu número de NIF o NIE, i el import de la subvenció. 

11. Pagament

Un  cop  aprovada  la  justifcació  de  la  subvenció,  es  realitzarà   en  un  únic  pagament  per

transferència bancària.

12. Termini de resolució i mitjà de notifcació

El termini de resolució serà el 30 d’abril  de 2022 i les notifcacions es practicaran per mitjans

electrònics.

Aquesta resolució esgota la via administrativa.

13. Publicitat

La present convocatòria serà publicada al BOPT i a la BDNS.


