
Excm. Ajuntament d'Alacant

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES A PERSONES
TREBALLADORES AUTÒNOMES I XICOTETES EMPRESES, DE FINS A 10

TREBALLADORS DE LA CIUTAT D'ALACANT

Exposició de motius

D'acord amb el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures extraordinàries per a fer
front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, la prioritat absoluta en matèria econòmica
radica a protegir i donar suport al teixit productiu i social amb l'objectiu de donar continuïtat a
l'activitat productiva i el manteniment de l'ocupació.

L'Excm. Ajuntament d'Alacant vetlla i protegeix l'interés general dels seus ciutadans, sent un dels
seus objectius minimitzar l'impacte socioeconòmic negatiu davant de la crisi econòmica i social
generada per les mesures adoptades per a la contenció i la lluita contra la Covid-19.

El grup de les persones treballadores autònomes i xicotetes empreses de fins a 10 treballadors,
està sent dels més castigats per les mesures adoptades per a la lluita contra la pandèmia de
Covid-19. El seu retard en la incorporació a l'activitat productiva pot incrementar les dificultats
econòmiques d'un ampli  sector  de la població,  amb un preocupant augment de les xifres de
desocupació, augmentant el nivell de pobresa, i conseqüentment, la càrrega posterior sobre les
necessitats de prestacions dels serveis socials de l'Ajuntament.

Aquest  pla d'ajudes persegueix  com a objectiu  prioritari  ajudar  al  manteniment d'aquest  teixit
productiu dels més vulnerables, que evite un major deteriorament d'aquestes microempreses, i
que no es produïsca un increment dels nivells de precarietat econòmica i social, de desocupació,
de pobresa i de marginalitat. No es tracta, per tant, d'una línia d'ajudes dirigides al foment i el
creixement  de  les  persones  treballadores  autònomes  i  xicotetes  empreses,  sinó  d'una  línia
d'ajuda extraordinària, en un moment en què l'estat d'alarma derivat de la pandèmia de COVID-
19 ha suposat la paralització de la seua activitat i, per tant, ha posat en greu risc l'existència d'una
part important de l'ocupació a la nostra ciutat.

La  present  convocatòria  té  com  a  òrgan  instructor  i  gestor  la  Regidoria  d'Ocupació  i
Desenvolupament Local,  actuant  funcionalment  a través del  seu organisme autònom Agència
Local de Desenvolupament Econòmic i Social, tenint aquest organisme entre les seues funcions i
potestats “Impulsar, amb les seues actuacions, el desenvolupament socioeconòmic del municipi”,
“Fomentar  la  creació  d'ocupació”  i  “Invertir  en  els  sectors  econòmics  del  municipi  d'especial
interés”, tal com arreplega l'article 6 a), c) i i) dels seus estatuts.

Normativa aplicable

• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

• Reglament 887/2006, de 21 de juliol, de desplegament de la Llei General de Subvencions

• Base 24a de les bases d'execució del vigent pressupost de l'Ajuntament d'Alacant i els
seus organismes autònoms, així com les presents bases i la resta de legislació aplicable.
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• Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents
en subvencions directes publicat pel Govern d'Espanya, basant-se en la Comunicació de
la Comissió de la Unió Europea (DOUE 20 de març, 2020/C91 I/01).

o D'aplicació a les entitats que integren l'administració local. Punt 1.

o Ajudes adjudicades fins al  31 de desembre compatibles amb el  mercat  interior

europeu. Punt 2.
o Concessió  d'ajudes  autoritzades,  en  el  seu  conjunt,  fins  a  800.000  euros  per

empresa o autònom. Punt 3.
o Obligació del beneficiari, de declarar, davant de l'autoritat que concedeix l'ajuda,

qualssevol  altres  ajudes  temporals  relatives  a  les  mateixes  despeses
subvencionables, ni els imports esmentats en el punt 3, i que haja rebut durant
l'exercici fiscal en curs. Punt 8.

• Disposició addicional quarta del Reial Decret 463/2020 de 14 de març.

• Annex I, art.2.3 Reglament (UE) 651/2014 de 17 de juny de 2014.

• Decret 67/2018, de 25 de maig, del Consell.

• Qualsevol altra normativa europea, estatal, autonòmica o local d'aplicació al procediment

de concessió de les presents ajudes.

El procediment de concessió d'aquestes subvencions és la concurrència competitiva, segons el
qual la concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant la comparació de les sol·licituds
presentades, de manera que, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, la
concessió es realitzarà a aquelles sol·licituds que reunisquen els requisits exigits en les presents

�bases reguladores, de conformitat amb allò que disposa l article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

Igualment,  és d'aplicació la  Disposició addicional  quarta del  Reial  Decret  463/2020 de 14 de
març,  ja  que la  suspensió de terminis  no s'aplicarà al  procediment  de concessió  d'aquestes
ajudes, per ser un procediment referit a situacions estretament vinculades als fets que justifiquen
l'estat d'alarma.

BASE 1a.- Objecte.

L'objecte de les presents bases és la regulació de la concessió d'ajudes dirigides a persones
treballadores  autònomes,  o  assimilats,  i  xicotetes  empreses  de  fins  a  10  treballadors,  que
exercisquen la seua activitat econòmica a la ciutat d'Alacant, i  que reunisquen les condicions
exigides en la base 2a, amb la finalitat de fomentar el manteniment de l'ocupació per compte
propi i aliè en el procés de reactivació econòmica, evitant amb això un increment dels nivells de
precarietat  econòmica i  social  a  la ciutat,  unes majors taxes de desocupació,  i  un increment
exponencial dels nivells de pobresa i de marginalitat social.

L'ajuda, amb la sol·licitud prèvia de les persones beneficiàries, consistirà en un import fix de:

A. 750 € per a persones treballadores autònomes.

Incloses  persones  treballadores  autònomes  i  persones  jurídiques,  sense  persones
treballadores per compte d'altri.

Com a règims assimilats, queden incloses persones treballadores mutualistes, artistes,
treballadors del mar, agraris i empleats de la llar.

2



Excm. Ajuntament d'Alacant

B. 1.200 € per a micro pimes d'1 fins a 5 persones treballadores per compte d'altri.

Incloses persones treballadores autònomes, o règims assimilats citats en l'apartat anterior,
amb persones treballadores per compte d'altri, així com autònoms societaris o autònoms
col·laboradors.

C. 2.000 € per a xicotetes empreses de 6 fins a 10 persones treballadores per compte
d'altri, inclusivament.

Incloses persones treballadores autònomes, o règims assimilats citats en l'apartat anterior,
amb persones treballadores per compte d'altri, així com autònoms societaris o autònoms
col·laboradors.

El nombre de persones treballadores per compte d'altri o propi de l'empresa a prendre en
consideració per al càlcul de l'ajuda a percebre, serà la plantilla existent a 13 de març de
2020.

El còmput de treballadors es realitza amb independència de la jornada a temps complet o
parcial, el seu règim de contractació temporal o fix, o que es troben en qualsevol situació
d'excedència, permisos, baixes etc. en l'empresa.

BASE  2a.-  Persones  o  entitats  beneficiàries  i  criteris  objectius  d'atorgament  de  la
subvenció.

Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els requisits següents:

1. Persones físiques o jurídiques que exercisquen la seua activitat econòmica a la ciutat i
que tinguen el seu domicili fiscal en el terme municipal d'Alacant, des d'abans del 14 de
març de 2020, i  igualment es troben d'alta en la data de presentació de la sol·licitud.
Queden incloses les  persones físiques autònomes i  assimilats,  així  com les persones
jurídiques de fins a 10 treballadors relacionades en la base primera.

S'inclouran  aquelles  persones  físiques  o  jurídiques,  d'acord  amb  les  definicions
contingudes en l'annex I, art. 2.3 del Reglament de la UE, número 651 de la Comissió de
17  de  juny  de  2014.  A  aquest  efecte,  la  xicoteta  empresa  queda  definida  com  a
microempresa que ocupa fins a 10 persones (inclusivament) i el volum de negocis actual o
el balanç general anual de la qual no supera els 10 milions d'euros.

Queden  excloses  les  entitats  del  sector  públic,  les  associacions,  fundacions  i  entitats
sense ànim de lucre, comunitats de béns, així com qualsevol altre tipus d'agrupació de
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica. Sí que
podran ser persones beneficiàries els socis i sòcies autònoms comuners de les comunitats
de béns de forma individual.

2. Haver  hagut  de  suspendre  la  seua  activitat  econòmica  com  a  conseqüència  de  la

declaració de l'estat d'alarma, en compliment de la normativa estatal, autonòmica i local
emesa contra la propagació de la Covid-19, o bé haver tingut una pèrdua en el volum
d'ingressos de l'activitat econòmica de com a mínim un 40% al mes d'abril de 2020, en
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relació a la mitjana de volum d'ingressos de l'activitat econòmica del primer trimestre de
2020.

Quan l'alta d'activitat econòmica s'haja produït després de l'1 de gener de 2020, la mitjana
es  realitzarà  respecte  al  període  d'activitat  donat  d'alta.  En  el  cas  de  persones
treballadores  artistes,  treballadors  del  mar,  agraris  i  empleats  de  la  llar,  el  volum de
pèrdues d'ingressos serà en relació a la mitjana de l'anualitat 2019.

3. Mantindre  la  seua  activitat  econòmica  durant  almenys  els  sis  mesos  posteriors  a  la
publicació de la resolució de la concessió.

4. En cas de tindre en plantilla treballadors per compte d'altri, mantindre, almenys, el 65% de
la plantilla de persones treballadores existent a 13 de març de 2020, durant un termini
mínim de sis mesos posteriors a la publicació de la resolució de la concessió.

En el cas d'haver comptabilitzat en la plantilla declarada treballadors per compte propi o
assimilats,  s'haurà  de  mantindre  l'alta  d'aquests  en  el  mateix  termini  de  sis  mesos
requerits per als treballadors per compte d'altri.

El còmput de treballadors es realitza amb independència de la jornada a temps complet o
parcial, el seu règim de contractació temporal o fix, o que es troben en qualsevol situació
d'excedència, permisos, baixes, etc., en l'empresa.

Per al  còmput de comprovacions posteriors no es comptabilitzaran aquells treballadors
que estiguen en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació.

5. No estar incurs en cap dels motius o circumstàncies de l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, Llei General de Subvencions.

L'incompliment de qualsevol d'aquestes condicions podrà donar lloc al reintegrament de l'ajuda
concedida d'acord amb els art. 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General
de Subvencions.

Tot això, excepte causa de força major admesa en dret i no imputable en titular del negoci, que li
impedisca complir amb els anteriors requisits, com puga ser la declaració d'un nou estat d'alarma
o nova suspensió temporal obligatòria d'activitat.

BASE 3a.- Documentació a aportar, termini i forma de sol·licitud.

Les persones  físiques  o  jurídiques  interessades a  sol·licitar  la  present  ajuda,  presentaran la
sol·licitud via telemàtica a través de la seu electrònica de l'Excm. Ajuntament d'Alacant.

La sol·licitud es podrà emplenar a través de procediment  habilitat  a aquest  efecte en la seu
electrònica municipal.  Només s'admetrà el  sistema de firma amb certificat  digital  acreditat  de
persona física o jurídica, no sent admissible el sistema de firma a través de Cl@ve.

En el procediment s'annexarà la documentació relacionada a continuació:

• En cas de persona física, DNI o NIE, per ambdós cares, i en cas de persones jurídiques,
CIF (format pdf).
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• Si és el cas, document acreditatiu de la representació atorgada a la persona que presenta
la  instància  de  sol·licitud,  d'acord al  model  de  representació  que consta  annex a  les
presents bases (format pdf).

• Número d'IBAN, adjuntant justificant d'entitat financera que acredite IBAN i la titularitat del
sol·licitant (format pdf).

• Vida laboral; o d'empresa, del mes de maig o posterior (format pdf).

• Per  a  persones  treballadores  autònomes,  o  assimilats,  i  xicotetes  empreses  amb
treballadors per compte d'altri, vida laboral del codi compte de cotització, que acredite el
nombre de treballadors en plantilla a data 13 de març de 2020 (format pdf).

• En el cas que s'hagen imputat treballadors autònoms societaris o col·laboradors, per a la
quantia de l'ajuda, s'aportarà vida laboral, sempre que aquests es troben enquadrats en
algun  dels  supòsits  de  l'art.  305,  punt  2,  del  Reial  Decret  Legislatiu  8/2015  de  30
d'octubre, Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (format pdf).

• Declaració responsable (segons model que consta com a annex a les presents bases),
que continga un pronunciament exprés sobre el compliment dels requisits exigits en les
bases 2a i 9a (format pdf).

• En el supòsit  de pèrdua del  volum d'ingressos superior  al  40% durant  el  mes d'abril,
s'aportarà  declaració  responsable  de  l'empresa  o  persona  física  (segons  model  que
consta com a annex a les presents bases) (format pdf).

En aquest, es reflectirà sumatori de factures emeses i base imposable de facturació total
del mes d'abril, i que aquesta suposa una minva de facturació, en termes percentuals que
corresponga, en relació a la mitjana del trimestre gener-març de 2020, reflectint igualment
el sumatori de factures emeses i base imposable de facturació total del trimestre gener-
març 2020.

Quan l'alta d'activitat econòmica s'haja produït després de l'1 de gener de 2020, la mitjana
es  realitzarà  respecte  al  període  d'activitat  donat  d'alta.  En  el  cas  de  persones
treballadores  artistes,  treballadors  del  mar,  agraris  i  empleats  de  la  llar,  el  volum de
pèrdues d'ingressos serà en relació a la mitjana de l'anualitat 2019.

Els sol·licitants no obligats a complir amb el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel qual es regulen les obligacions de facturació, entendran els requisits de facturació
requerits com a volum d'ingressos de l'activitat econòmica.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils, iniciant-se el termini a les 9.00 h
de l'endemà hàbil  a la publicació de les presents bases en el  Butlletí  Oficial  de la Província

�d 'Alacant. La  publicació  es  realitzarà  igualment  en  el  web  www.alicante.es i
www.impulsalicante.es.
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Per  a accedir  a  la  presentació  de sol·licituds  en seu electrònica,  és necessari  obtenir  cita
prèvia, a través de l'enllaç citaprevia.alicante.es

La cita prèvia es podrà sol·licitar des del mateix dia de publicació d'aquestes Bases en el Butlletí
Oficial  de la Província d'Alacant fins al  penúltim dia del termini de presentació de sol·licituds
inclusivament. En aquest tràmit se seleccionarà data i franja horària per a presentar la sol·licitud
en  seu  electrònica,  requerint-se  únicament  DNI/NIE  o  CIF  de  qui  sol·licita  l'ajuda  (no  del
representant), correu electrònic i telèfon de contacte (no requereix firma electrònica).

Una vegada obtinguda la cita esmentada, haurà d'accedir, el dia i la franja horària seleccionada,
al  procediment  habilitat  a  aquest  efecte  en  la  seu  electrònica  municipal  (requereix  firma
electrònica). Per a la tramitació telemàtica, s'haurà de disposar de firma electrònica avançada,
amb  un  certificat  admés  per  la  seu  electrònica  de  l'Excm.  Ajuntament  d'Alacant.  Si  no  es
disposara  de  firma  electrònica  avançada,  haurà  d'acudir-se  a  la  representació  a  través  de
persona que sí que dispose d'ella, acreditant-ne la representació.

La concessió d'ajudes es realitzarà de forma directa entre els  sol·licitants  que reunisquen la
totalitat  de  requisits  i  la  documentació  exigida  en  aquestes  bases,  fins  a  esgotar  el  crèdit
disponible.  En el cas que el nombre de sol·licituds supere el crèdit  disponible, el secretari de
l'Excm. Ajuntament alçarà acta del sorteig que marcarà el número d'expedient a partir del qual es
començarà la tramitació, i l'assignació de crèdit, d'entre totes les sol·licituds presentades.

Una vegada esgotat el  crèdit,  la resta de sol·licitants quedarà en llista d'espera davant d'una
possible ampliació del crèdit disponible, i en aquest cas es procedirà a la concessió d'una nova
remesa de beneficiaris fins a esgotar el crèdit disponible de nou, seguint la llista d'espera creada,
sense necessitat d'una nova convocatòria.

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del descrit ací serà no admesa.

Llevat  que  conste  oposició  expressa  del  sol·licitant,  i  en  aquest  cas  haurà  d'aportar  la
corresponent documentació acreditativa, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a
l'Ajuntament d'Alacant a demanar, si així ho estima necessari, a través dels sistemes habilitats a
aquest efecte, la informació del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària,
la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Alacant i enfront de la Seguretat Social.

Per  a  qualsevol  consulta  prèvia  sobre  el  procediment  que  s'ha  de  seguir,  documentació  a
presentar,  podran  presentar  les  seues  consultes  a  través  del  compte  de  correu
ayudasimpulsalicante@alicante.es

BASE 4a.- Instrucció del procediment.

El procediment de concessió d'aquestes subvencions és la concurrència competitiva, segons el
qual la concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant la comparació de les sol·licituds
presentades, de manera que, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, la
concessió es realitzarà a aquelles sol·licituds que reunisquen els requisits exigits en les presents

�bases reguladores, de conformitat amb allò que disposa l article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
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La  gestió  d'aquestes  subvencions  se  subjectarà  als  principis  de  publicitat,  concurrència
competitiva,  transparència,  objectivitat,  igualtat  i  no  discriminació,  així  com  l'eficàcia  en  el
compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

L'òrgan instructor i gestor (Regidoria d'Ocupació i Desenvolupament Local, a través de la seua
Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social) emetrà proposta de resolució provisional,
que contindrà la relació de persones beneficiàries sol·licitants que compleixen amb els requisits
exigits  en la  base segona,  establint  la  proposta  de  l'import  individual  a percebre  per  l'ajuda
concedida fins a esgotar el crèdit disponible. La resta de sol·licituds quedaran en llista d'espera,
per a la seua resolució en el cas de suplement de crèdit disponible.

La  proposta  de  resolució  provisional  emesa  per  l'òrgan  instructor  serà  publicada  en  el  web
www.alicante.es i  en  www.impulsalicante.es,  obrint-se un termini  de  5 dies  hàbils  perquè els
interessats puguen al·legar el que en el seu dret consideren oportú.

Una  vegada  resoltes  les  al·legacions  presentades,  l'òrgan  instructor  formularà  proposta  de
resolució definitiva a l'òrgan gestor (Regidoria d'Ocupació i Desenvolupament Local de l'Excm.
Ajuntament d'Alacant) perquè eleve a l'òrgan competent per a resoldre (Junta de Govern Local)
proposta  d'acord  de  concessió  d'ajudes,  d'acord  amb  el  que  estableix  l'art.  24.4  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, Llei  General de Subvencions i base 24a punt 12 de les bases
d'execució del vigent pressupost municipal.

El òrgan instructor de l'Agència Local estarà compost per un òrgan col·legiat conformat per tres
tècnics especialistes en la matèria de l'Agència Local, formant-ne part com a president el cap del
Servei d'Ocupació, Foment i Desenvolupament Local i director gerent de l'Agència Local.

BASE 5a.- Resolució i recursos.

L'òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern Local,  d'acord a l'art. 127 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i base 24a, punt 4 de les
bases d'execució del pressupost.

La  resolució  de  concessió  determinarà  la  quantia  concedida  i  incorporarà  les  condicions,
obligacions  i  determinacions accessòries  a  què haja  de  subjectar-se  la  persona beneficiària.
Aquesta  es  publicarà  en  el  tauler  d'edictes  de  la  seu  electrònica  municipal,  en  el  web
www.alicante.es i  el  web  “www.impulsalicante.es”,  i  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província

�d 'Alacant, produint aquesta publicació els efectes de la notificació, d'acord a l'art. 45 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així
com en la Base de Dades Nacionals de Subvencions.

Des de la data de recepció de la sol·licitud en la seu electrònica de l'Excm. Ajuntament d'Alacant,
el termini màxim per a revisar, valorar i resoldre sobre la concessió o desestimació de l'ajuda
sol·licitada  serà  de  tres  mesos.  Transcorregut  aquest  termini  sense  resolució  expressa,  es
produiran els efectes del silenci administratiu desestimatori.

La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs potestatiu de
reposició,  davant  del  mateix  òrgan,  en  el  termini  d'un  mes  a  partir  de  l'endemà a  la  seua
publicació  notificació,  d'acord  amb  els  art.  123  i  124  de  la  Llei  39/2015  d'1  d'octubre,  del
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Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques;  o  recurs  contenciós
administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent Jutjat Contenciós Administratiu,
de  conformitat  amb els  articles  8  i  46  de la  Llei  29/1998,  de  13 de juliol,  reguladora  de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

L'òrgan gestor competent per a la resolució d'aquesta convocatòria, ho serà també per a resoldre
les incidències de qualsevol naturalesa que es produïsquen durant el procediment de concessió
d'aquestes ajudes.

Per a la tramitació del procediment, en allò no regulat en aquestes bases, serà aplicable la Llei
38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  i  la  Llei  39/2015  d'1  d'octubre,  del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

BASE 6a.- Compatibilitats.

Aquestes ajudes seran compatibles amb les que es puguen obtindre de qualsevol administració o
ens públics o privats per a la mateixa finalitat. En aquest cas, l'import de les subvencions en cap
cas podrà ser de tal quantia, que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes,
ingressos  o recursos,  supere  la  quantia  de  les  pèrdues  que justifiquen ser  beneficiari  de  la
subvenció (base 24.9, apartats 2 i 3 de les bases d'execució del pressupost).

El beneficiari tindrà l'obligació de comunicar a la Regidoria d'Ocupació i Desenvolupament Local,
altres  ajudes  públiques  o  privades  que haguera obtingut  per  a  la  mateixa  finalitat,  així  com
qualsevol altra incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida
(base 24a, punt 7 d) de les bases d'execució del pressupost).

Com a excepció al que estableix el primer paràgraf d'aquesta base, s'estableix expressament la
seua incompatibilitat  amb les ajudes regulades pel  Decret  44/2020,  de 3 d'abril,  del  Consell,
d'aprovació  de  les  bases  reguladores  de  concessió  directa  d'ajudes  urgents  a  persones
treballadores  en  règim  d'autònom afectades  per  la  Covid-19 (Informe de no duplicitat  de  la

�Direcció General d 'Administració Local de la Generalitat Valenciana de 18 de maig de 2020).

BASE 7a.- Finançament.

El pressupost de la present convocatòria ascendeix a cinc milions d'euros (5.000.000 €) que es
finançaran  amb càrrec  a  l'expedient  de  modificació  de  crèdits  que  es  tramitarà  per  l'Oficina
Pressupostària de l'Excm. Ajuntament d'Alacant.

L'aprovació per la Junta de Govern Local de la concessió de l'ajuda i aprovació del pagament per
la Tresoreria Municipal queda supeditada a l'aprovació definitiva de la corresponent modificació
pressupostària pel Ple municipal per import de cinc milions d'euros (5.000.000 €).

BASE 8a.- Pagament i justificació

La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada comprovat el compliment dels
requisits amb la documentació presentada junt amb la sol·licitud. L'import de l'ajuda s'alliberarà
d'una sola vegada, després de la resolució, notificació i publicació de la concessió.

Aquesta ajuda es concedeix en atenció a la concurrència dels requisits requerits en la base 2a i
7a, els extrems de la qual hauran sigut acreditats pels mitjans documentals exigits en la base 3a,
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sense perjudici dels controls que pogueren establir-se per a verificar la seua existència i veracitat
(base 24a, punt 24.2. de les bases d'execució del pressupost municipal).

El control de les obligacions exigides en aquestes bases s'efectuarà, mitjançant la comprovació
d'ofici, per l'equip tècnic autoritzat per la Regidoria d'Ocupació i Desenvolupament Local, a través
de la seua Agència Local.

BASE 9a.- Obligacions de les persones beneficiàries.

a) Trobar-se  al  corrent  el  de  les  seues  obligacions  tributàries  amb  la  Hisenda  estatal,
Hisenda local i Seguretat Social, d'acord amb la declaració responsable presentada.

b) Aportar la documentació que figura en les bases.
c) Complir amb els requisits establits en la base 2a d'aquest document.
d) Facilitar  a  la  Regidoria  d'Ocupació  i  Desenvolupament  Local,  les  labors  d'inspecció,

comprovació  i  control  financer,  que  siguen  requerides  per  a  seguiment,  control  i
comprovació de l'execució de les activitats objecte de la subvenció, segons el que disposa
l'art. 46 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació de la subvenció durant un període de
quatre anys des de la concessió de la subvenció.

f) Comunicar a la Regidoria d'Ocupació i Desenvolupament Local, altres ajudes públiques o
privades que haguera obtingut o sol·licitat per a les mateixes activitats, així com qualsevol
altra incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

g) Publicitar  en  els  seus  mitjans  digitals,  xarxes  socials  i  pàgines  web  corporatives  la
concessió de la present ajuda.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en els art. 36 i
següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular,
per  obtindre  l'ajuda  falsejant  les  condicions  requerides  per  a  això  o  incomplint  les
obligacions adquirides en la declaració responsable presentada junt amb la sol·licitud de
la present convocatòria.

i) Compromís de no superar el límit d'ajudes de mínims de 800.000€ per empresa o persona
autònoma en el present exercici fiscal, d'acord al Marc Nacional Temporal relatiu a les
mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, emés pel
Govern  d'Espanya,  basant-se en la  Comunicació  de  la  Comissió  de  la  Unió  Europea
(DOUE 20 de març, 2020/C91 I/01).

BASE 10a. Comprovacions i reintegrament.

El beneficiari tindrà l'obligació de conservar, durant quatre anys, des de la concessió de l'ajuda, la
documentació que acredite els requisits que es van manifestar en les declaracions responsables i
la resta de la documentació presentada.

Durant aquests quatre anys, la Regidoria d'Ocupació i Desenvolupament Local, a través de la
seua Agència Local, podrà exercir la seua potestat de comprovació del compliment dels requisits
exigits al beneficiari. Per a aquesta potestat, el personal de l'Agència Local quedarà autoritzat per
a sol·licitar i comprovar el llibre de registre de factures o model 303, o qualsevol documentació
obligatòria  exigida  pel  Reial  Decret  1619/2012,  de  30 de novembre,  pel  qual  es  regulen les
obligacions de facturació,  llibre de cada dia d'ingressos en el  supòsit  de persona física,  vida
mitjana laboral de l'empresa amb nombre de treballadors per compte d'altri després de sis mesos
de la publicació de la resolució de la concessió, i mitjançant qualsevol altre mitjà vàlid en dret que
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permeta acreditar el compliment dels requisits exigits en la base 2a.

En cas d'incompliment, s'alçarà acta de comprovació que podrà donar lloc a inici de procediment
de reintegrament de l'ajuda percebuda d'acord amb l'art. 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17
de novembre,  Llei  General  de Subvencions,  i  si  és el  cas,  inici  de procediment  sancionador
d'acord a l'art.  69 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Llei del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, art. 25 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, i art. 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei Reguladora de les Bases
de Règim Local.

BASE 11a.- Protecció i cessió de dades.

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i en
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, s'informa que les dades personals que es troben en els arxius de l'Excm. Ajuntament
d'Alacant i en la seua Agència Local, així com les que siguen requerides posteriorment per a
completar  l'expedient  als  beneficiaris,  seran  tractades,  sota  la  responsabilitat  de  l'Excm.  Aj.
d'Alacant  i  la  seua  Agència  Local,  per  a  fins  de  control  administratiu,  burocràtic,  històric  o
estadístic, podent ser cedides a altres àrees de l'Administració Pública per a dur a terme quantes
tramitacions siguen oportunes.

Aquestes dades es conservaran en compliment de la normativa legal vigent, així com basant-se
en les potestats establides a aquest efecte, en la normativa de referència com a Administració
Pública. Entenem que les dades esmentades corresponen a la mateixa entitat interessada i/o
representant legal, i que són certes, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat derivada de la
seua falsedat.

Es garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seues dades i
els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a l'Excm. Ajuntament d'Alacant o a la seua
Agència Local. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar
una reclamació davant de l'autoritat de control en www.agpd.es.
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