CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO E A
CONSOLIDACION EMPRESARIAL A TRAVÉS DO TRABALLO COLABORATIVO (2018)
Primeiro. Obxecto.
Esta convocatoria de subvencións, realizada pola Concellería de Emprego, Economía, Industria,
Voluntariado e Relación con Sindicatos do Concello de Vigo, ten por obxecto a concesión en réxime de
concorrencia competitiva, de axudas económicas a autónomos e micropemes, constituídas legalmente
como tales, para o fomento do emprego a través do emprendemento e a consolidación empresarial en
entornas colaborativas (espazos de traballo compartidos entre varios usuarios (coworking)) dende o 01
de xaneiro ao 30 de setembro de 2018. Están dirixidas a fomentar o emprego mediante o
emprendemento e/ou a consolidación do mesmo, a través de axudas para o aluguer de espazos en
entornas colaborativas ofertadas por terceiros na cidade de Vigo, de tal xeito que se mellore a
colaboración entre empresas e/ou profesionais independentes doutras actividades, a fin de reducir custes
de funcionamento e mellorar a información, formación, colaboración e a oferta de servizos empresariais.
Segundo. Beneficiarias.
Poderán concorrer a esta convocatoria pública as persoas autónomas e micropemes 1, que teñan o seu
domicilio social e fiscal en Vigo.
Terceiro. Réxime da convocatoria.
A convocatoria realízase en réxime de concorrencia competitiva.
Cuarto. Normativa e bases reguladoras.
Esta convocatoria réxese polas súas Bases, pola Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e
o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento, nos seus preceptos
básicos; a Lei 9/2007 do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia; a lexislación básica do Estado en
materia de réxime local e de procedemento administrativo común; os preceptos non básicos da Lei
38/2003 e do Real Decreto 887/2006; as Bases de Execución do Orzamento do Concello de Vigo para o
ano 2018, as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito
privado.

As Bases reguladoras aprobadas pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo serán publicadas en
https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/index.jsp?ide=0&lang=es, no Boletín Oficial da Provincia e no portal
de transparencia do Concello de Vigo.
Quinto. Contía das axudas.
A contía total destinada a estas subvencións para o vixente exercicio orzamentario (2018) é de
35.000,00 € (trinta e cinco mil euros), que se imputarán con cargo á partida 2410 4700001 “Axudas á
creación de empresas”, dos orzamentos xerais do Concello de Vigo.
Sexto. Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación das solicitudes e da documentación complementaria correspondente, será de 10
días hábiles, a contar dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da
Provincia, que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) que opera como
sistema nacional de publicidade de subvencións, nos termos do art. 30 da LPAC.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento

1 Empresa con unha plantilla inferior a 10 traballadores e un volume de negocio e balance inferior a 2 millóns de euros.
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Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), estarán obrigados a relacionarse a
través de medios electrónicos coas Administracións públicas para a realización de calquera
trámite dun procedemento administrativo, os seguintes suxeitos:
- As persoas xurídicas
- Quenes exerzan unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os
trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas no exercicio de dita actividade
profesional.
Xa que logo, os obrigados legalmente deberán presentar e tramitar por medios electrónicos a
solicitude desta subvención a través da sede electrónica do Concello de Vigo
https://sede.vigo.org/expedientes/sede/?lang=ga, por calquera dos mecanismos de identificación
admitidos
na
sede
electrónica,
que
se
poden
consultar
no
enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=g a.

Os solicitantes non obrigados poderán achegar a súa solicitude e a documentación complementaria en
soporte papel, presencialmente ante o Rexistro xeral do Concello de Vigo, ou en calquera dos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Así mesmo e, pese a non estar obrigados, poderán optar pola tramitación electrónica da súa solicitude e
documentación complementaria a través da sede electrónica do Concello de Vigo, e por calquera dos
mecanismos de identificación admitidos.

Sétimo. Órganos competentes para a instrución, resolución do procedemento e notificación.
O Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, revisará os expedientes, comprobando que conteñen a
documentación esixida. No caso de documentación incompleta ou defectuosa, requirirase ao/á solicitante
para que nun prazo máximo e improrrogable de dez (10) días, emende a falta ou achegue os documentos
preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, de acordo co disposto no artigo 68 da LPAC, se
considerará que desiste da súa petición, logo da correspondente resolución que deberá ditarse nos
termos previstos no artigo 21 da citada lei.
Os trámites administrativos do presente procedemento deberán ser realizados a través da sede
electrónica do Concello de Vigo para os suxeitos obrigados polo art. 14.2 LPAC e para todos aqueles que
voluntariamente opten por esta vía.
As notificacións electrónicas realizaranse a través da sede electrónica do Concello de Vigo. Remitiranse
aos/ás interesados/as os avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono
móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación
practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.
As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o
acceso ao seu contido. A notificación entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais
desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.
Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, practicarase a notificación
polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
A instrución do procedemento de concesión de subvencións correspóndelle aos/ás técnicos/as de
Desenvolvemento Local e Emprego, que baixo a dirección da xefatura do servizo, poderán realizar de
oficio cantas actuacións estimen necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación da
veracidade dos datos achegados en virtude dos cales debe formularse a proposta de resolución.

Corréspondelle á Xunta de Goberno Local a resolución motivada do procedemento que conterá a relación
de solicitantes aos que se lle concede a subvención, facendo constar, expresamente, a desestimación do
resto de solicitudes (con indicación do/s motivo/s polo/s que se lle denega) .
A resolución do procedemento notificarase aos/as solicitantes polos medios previstos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común, preferentemente por medios electrónicos e, en todo
caso, cando o/a interesado/a resulte obrigado a recibilas por esta vía.
O prazo de resolución e notificación será de catro meses contados a partir da publicación desta
convocatoria. A resolución do procedemento será obxecto de publicación para xeral coñecemento na
páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org).
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Oitavo. Criterios de valoración.
A concesión das subvencións atenderá a criterios obxectivos e tramitarase en réxime de concorrencia
competitiva, tendo sempre como límite a dispoñibilidade orzamentaria da Área de Emprego destinada
para tal fin no presente exercicio. Neste sentido, levarase a cabo a comparación das solicitudes
presentadas a fin de establecer unha prelación entre as mesmas, dacordo cos criterios de valoración que
se indican, adxudicándolle as axudas proporcionalmente á puntuación obtida, co límite fixado na presente
convocatoria e dentro do crédito dispoñible.
Como criterios xerais de valoración para o outorgamento das subvencións, terase en conta:
1. Número de empregados:
Ata 10 puntos.
a) 1º Traballador/a:
2 puntos
b) Por cada traballador/a máis:1 punto.
2. Empregados/as menores de 30 anos
Por cada traballador/a

Ata 10 puntos.
2 puntos.

3. Calidade da xustificación en convocatoria anterior:
Ata 5 puntos.
a) Xustificación superior ao 85%
5 puntos
b) Xustificación superior ao 50% e inferior ou igual ao 85%
4 puntos
c) Xustificación superior ao 25% e inferior ou igual ao 50%
2 puntos
d) Revogación ou renuncia
0 puntos
4. Antigüidade de constitución:
Ata 5 puntos.
a) Micropeme constituída ou autónomo dado de alta no 2018 5 puntos
b) Micropeme constituída ou autónomo dado de alta
antes do 2018
2 puntos
A Comisión de Valoración encargada da avaliación dos proxectos terá en consideración os datos
presentados polo/a solicitante xunto co seu propio coñecemento, a través dos datos existentes nos
Servizos da área de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos do Concello de
Vigo.
Noveno. Outros datos.
As solicitudes de subvención presentaranse, debidamente cumprimentadas, nos modelos oficiais
aprobados con estas bases, que estarán dispoñibles na páxina web (www.vigo.org) e no Servizo de
Información do Concello de Vigo.
A beneficiaria antes do 01/11/2017 ou no prazo de un (1) mes a contar dende o remate do aluguer,
deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da
aplicación dos fondos recibidos.
Décimo. Publicación.
A presente convocatoria, cuxo contido responde ao disposto no art. 20 da LSG, publicarase conforme ao
establecido no artigo 20.8 apartados a) e b) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións,
en aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno, publicarase, unha vez aprobadas, a convocatoria e bases reguladoras
da convocatoria de “Subvencións para o fomento do Emprendemento e a Consolidación Empresarial a
través do Traballo Colaborativo” en:
•

A convocatoria, na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), no portal de transparencia e
na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org), conforme ao art. 14.1 da LSG; a publicación
que determinará o inicio do prazo de 10 días hábiles para a presentación de solicitudes, será a do
extracto enviado pola BDNS e que se realice no Boletín Oficial da Provincia.

•

As bases reguladoras, no BOP, no portal de transparencia e na páxina web do Concello de Vigo
(www.vigo.org).

As subvencións concedidas remitiranse á BDNS para a súa publicación con indicación segundo cada caso,
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da convocatoria, o programa e crédito orzamentario ao que se imputen, beneficiario/a, cantidade
concedida e finalidade da subvención con expresión dos distintos programas ou proxectos
subvencionados.

Vigo, data segundo sinatura electrónica
O xefe de servizo de Desenvolvemento Local e Emprego.- Francisco J. Gutiérrez Orúe
Vigo, data segundo sinatura electrónica
O concelleiro delegado de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos (Decreto
de Alcaldía e Acordo da XGL de 19/06/2015).- Santos Héctor Rodríguez Díaz
CONFORME:
Vigo, data segundo sinatura electrónica
O concelleiro de Facenda e Orzamentos.- Jaime Aneiros Pereira
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