CONVENI REGULADOR DE LES CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ DEL
“MICROCRÈDIT” ATORGAT PER L’AJUNTAMENT D’ARTÉS A FAVOR DE
................
Artés, el ___ de _________ de ....
REUNITS
D’una banda, el senyor _____________________, Alcalde president de l’Ajuntament
d’Artés,
I de l’altra, el/la senyor/a ....., amb DNI ......, en nom ......
INTERVENEN
El senyor ______________, en la seva condició d’Alcalde, en exercici de les funcions
que li atorga la vigent legislació sobre règim local, i en representació de l’Ajuntament
d’Artés entitat local amb domicili a Artés,C/ Barquera, 41 i CIF P-0801000-A, assistit
pel secretari general de l’Ajuntament, Sra. Montserrat Bach Pujol.
El/La senyor/a ........, en nom i interès propi/ en la seva qualitat de ........... de
l’entitat....... , amb domicili al carrer ............... de ............... i NIF ............., d’ara en
endavant el beneficiari.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient i poder suficient per a
l’atorgament d’aquest conveni, i a l’efecte
MANIFESTEN
I. L’Ajuntament d’Artés, en sessió plenària de ............., va aprovar les bases
reguladores per a la concessió de “microcrèdits” per afavorir la creació d’empreses a
Artés on s’establien les condicions d’atorgament així com també les obligacions dels
beneficiaris.
II. Que en data ................ (RE..................) el beneficiari va presentar sol·licitud per
participar en la convocatòria de concessió de “microcrèdits” mitjançant el projecte
.................. i va sol·licitar un microcrèdit d’un import de .......................
III. Que una vegada valorades les sol·licituds presentades, el projecte presentat per
el/la/entitat................ ha obtingut la puntuació necessària per a obtenir el microcrèdit,
d’acord amb els criteris de valoració establerts en les bases
IV. Que mitjançant resolució de data ................., li ha estat atorgat al el/la/ ..................
un microcrèdit per un import de ................. euros, per a ésser destinat
a......................................... i amb càrrec a l’aplicació pressupostària ...............del
pressupost municipal de 2017.
V. Que el punt 10 de les bases específiques d’aquests microcrèdits estableix la
necessitat de formalitzat el microcrèdit mitjançant un conveni que contindrà les
clàusules de compromisos mutus entre els beneficiaris i l’Ajuntament d’Artés.
VI. Que el/la .................... accepta en aquest acte el microcrèdit atorgat per
l’Ajuntament d’Artés per un import total de .................., obligant-se a aplicar aquesta
quantitat al projecte descrit en l’expositiu II i a retornar-lo d’acord amb les condicions
establertes en aquest conveni.
Per les raons exposades, ambdues parts acorden subscriure un conveni de
col·laboració, amb subjecció a les següents:
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CLAUSULES
Primera. Objecte del conveni. L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions de
devolució del microcrèdit atorgat per l’Ajuntament d’Artés per un import de
..................a favor de ............................................. per a portar a terme el projecte
..........................
Segona. Condicions econòmiques.
1. Quantitat atorgada: ________ €
2. Interès nominal anual: 0% (TAE: 0%)
3. Termini total d’amortització: 4 anys (que equival a 16 trimestres)
4. Periodicitat de les quotes: trimestral
5. Data pagament primera quota: __/__/____
6. Import de cada quota _________ €
Tercera. Finalitat. El microcrèdit haurà de destinar-se íntegrament a abonar les
despeses, inversions o altres que tinguin relació directe amb el pla o projecte
presentat.
Quarta. Forma de devolució. El beneficiari es compromet a retornar a l’Ajuntament
d’Artés la quantitat prestada en el termini de 4 anys a comptar des del cobrament de
l’ajut per part del beneficiari.
La forma de devolució serà mitjançant càrrecs bancaris trimestrals domiciliats en el
compte corrent del beneficiari núm. -------------------------de l’entitat ----------------- .
Aquests càrrecs bancaris seran d’un import de ------- euros cadascun i es cobraran en
les dates següents: ......................, segons el quadre de venciment que s’incorpora
com a annex a aquest conveni.
Això no obstant, si no ha transcorregut un trimestre natural entre la data de pagament
del microcrèdit i la data de venciment de la primera quota, l’import de la primera quota
serà proporcional al temps transcorregut, mentre que l’import de la ultima quota serà la
diferència entre la quantitat trimestral pactada en aquest pacte i l’import pagat en la
primera quota. Això comporta que el nombre de girs emesos per l’Ajuntament d’Artés
pugui ser de 17, en comptes dels 16 inicialment previstos.
S’entén per lloc de compliment de l’obligació el del domicili de l’entitat bancària en la
que s’hagin domiciliat els rebuts.
Cinquena. Aportació econòmica del beneficiari al projecte. D’acord amb el punt 2
de les bases, els microcrèdits poden arribar fins el 50% o el 75% del pressupost de la
inversió inicial, en funció del tipus de línia d’ajut. Això comporta que el beneficiari ha de
justificar el total de la inversió inicial establerta en el projecte presentat, justificació que
haurà de fer-se segons estableix la clàusula sisena d’aquest conveni.
Sisena. Justificació. El beneficiari es compromet a justificar davant l’Ajuntament
d’Artés el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudiment del microcrèdit.
A aquests efectes la justificació que hauran de presentar els beneficiaris dels
microcrèdits serà la següent:
Justificació de les despeses realitzades en el termini de 3 mesos següents a la
signatura d’aquest conveni mitjançant la documentació següent:
- Acreditació de la constitució de l’empresa, si escau
- Memòria del projecte realitzat
- Document on consti la relació de les factures, minutes i altres justificants.
- Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades pel beneficiari, les
quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent
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aplicable. A més a més s’haurà d’adjuntar també el comprovant de pagament
d’aquestes documents.
En el cas de no haver començat l’activitat, el beneficiari, en el termini de quatre mesos
a partir de la data de signatura d’aquest conveni es compromet a sol·licitar tots els
permisos necessaris per a desenvolupar l’activitat i iniciar-la efectivament.
Tota aquesta documentació haurà de ser presentada per original i fotocòpia per a la
seva verificació.
Setena. Condicions de seguiment. El beneficiari es compromet durant la vigència
d’aquests acords, a facilitar a l’Ajuntament d’Artés tota aquella informació i
documentació que li sigui requerida relativa a l’evolució del seu negoci.
Així mateix es compromet a adoptar les recomanacions que se li indiquin des de
l’Ajuntament.
A efectes de seguiment del compliment d’aquest conveni es designen les persones
següents:
- ________________________, regidora de l’Ajuntament d’Artés
- ________________________, tècnica de Promoció Econòmica
- ________________________, tècnica d’Administració General
Vuitena. Resolució anticipada. El beneficiari podrà cancel·lar anticipadament el seu
deute amb l’Ajuntament d’Artés.
Davant l’amortització parcial anticipada del deute, el beneficiari podrà optar entre la
reducció del termini total o bé la reducció de la quota trimestral.
Aquestes amortitzacions no meritaran cap comissió de cancel·lació anticipada.
Novena. Devolució anticipada del microcrèdit. En cas d’incompliment de les
condicions establertes en les bases i en aquest conveni i, al marge de les causes de
reintegrament establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament
d’Artés, el beneficiari haurà de retornar íntegrament l’import concedit, en els casos
següents:
a) Si en el termini de 4 mesos no inicia l’activitat empresarial o el projecte finançat
b) Impagament de 2 quotes o amortitzacions consecutives i/o alternatives
c) Si modifica el projecte sense haver-ne fet la comunicació oportuna i sense l’obtenció
de l’informe favorable.
d) El falsejament, la inexactitud o l’omissió de les dades subministrades que hagin
servit per la concessió de l’ajut
e) Per incomplir o contravenir de forma greu alguna de les condicions fixades en les
bases o resolució d’atorgament
f) La manca de justificació de les despeses o la falta de presentació de la
documentació acreditativa
g) Si es promogués contra el beneficiari qualsevol procediment judicial o extrajudicial
que pugui produir l’embargament o subhasta dels seus béns.
h) Si canvia la naturalesa jurídica de l’activitat presentada, o modifica la composició de
la propietat (accionariat, socis SCP, etc...) sense el consentiment previ de l’Ajuntament
d’Artés.
i) L’haver estat sancionat/da, o ser-ho durant la vigència del conveni, per infraccions a
l’ordenament laboral, o de disciplina d’activitats o mediambientals.
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j) Altres supòsits previstos en la normativa reguladora de subvencions
Podrà declarar-se el reintegrament parcial de l’ajut retornable quan per causes alienes
a la voluntat del beneficiari, no sigui possible acabar el projecte i el beneficiari justifiqui
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.
L’Ajuntament d’Artés exigirà, per la via de constrenyiment, el reintegrament total o
parcial dels ajuts davant l’incompliment de les obligacions fixades en les bases de la
convocatòria per a la concessió de “Microcrèdits”, en la resolució d’atorgament o en el
conveni regulador, i en particular, en el cas d’impagament de qualsevol quota del
reintegrament de l’ajut concedit, sense perjudici de l’exposat a l’apartat b) d’aquesta
mateixa clàusula i procedirà contra els béns i drets dels beneficiaris, d’acord amb el
que disposa l’article 38 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Desena. Procediment de reintegrament en casos de devolució anticipada. El
procediment de reintegrament dels ajuts atorgats, d’acord amb l’establert en
l’esmentada Llei 38/2003 es regularà per les disposicions generals sobre procediment
administratiu establertes les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, amb les especificacions contingudes en l’article 42 i següents de la
reiterada Llei 38/2003 i de l’article 94 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de subvencions.
Així mateix, de conformitat amb l’article 38 de Llei 38/2003 i l’article 22 de l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament d’Artés, el beneficiari haurà de retornar
íntegrament o parcialment l’import atorgat més els interessos de demora, quantitats
que tindran la consideració d’ingressos de dret públic.
El període d’ingrés d’aquests imports en via voluntària serà l’establert a l’article 62 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Si no s’ingressessin dins
aquest període es procedirà per la via de compensació o de constrenyiment d’acord
amb el Reglament general de recaptació.
Quan el beneficiari sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els
administradors.
En cas que, una vegada declarat el reintegrament aquest no pogués pagar-se d’un sol
cop, caldrà peticionar el seu pagament fraccionat per escrit i aportar, en tot cas, un
aval bancari de l’import íntegre.
Onzena. Durada. Aquest conveni iniciarà la seva vigència el dia de la seva signatura i
finalitzarà una vegada el beneficiari hagi retornat a l’Ajuntament la totalitat del
microcrèdit que haurà de ser com a màxim en el termini de 4 anys a comptar des del
cobrament del microcrèdit per part del beneficiari.
Dotzena. Responsabilitat. Del conjunt de les obligacions assumides pel beneficiari,
respon il·limitadament amb tots els seus béns presents i futurs.
Tretzena. Protecció de dades personals. Les persones sota signants autoritzen a
l’Ajuntament d’Artés incorporar les seves dades personals als fitxers informatitzats dels
que l’Ajuntament d’Artés és responsable, i que tindran com a finalitat el control i
registre de les operacions al seu nom, i en general la correspondència i la relació
contractual entre ells.
Catorzena. Notificació. Les persones sota signants designen com a domicili hàbil per
a tot tipus de notificacions, requeriments o citacions, incloses les judicials, el que
consta com a domicili en aquest conveni o l’adreça electrònica designada en la
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sol·licitud per a la notificació a través de mitjans electrònics, excepte en casos de
modificació, sempre que hagi estat comunicat de manera fefaent a l’Ajuntament
d’Artés.
Quinzena. Interpretació. L’Ajuntament d’Artés es reserva la prerrogativa d’interpretar
les clàusules d’aquest conveni i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
Setzena. Règim jurídic. En tot allò no previst en el present conveni, es regularà per
les Bases de convocatòria de concessió de “microcrèdits” per afavorir la creació i
modernització d’empreses aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’Artés en sessió de
...................., la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament ( aprovat per decret 887/2006, de 21 de juliol) i la
resta de legislació que li sigui aplicable.
Dissetena. Jurisdicció. La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin
competents per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin
suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar
i a un sol efecte.
Artés, __ de _____________ de

.

QUADRE VENCIMENTS DEL MICROCRÈDIT
Quantitat objecte
d’ajut: --- euros Quotes
Prèvia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Import quota

Venciment

Import pendent
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