
   Excm. Ajuntament d'Alacant

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES A PERSONES TREBALLADORES
AUTÒNOMES I XICOTETES EMPRESES DE FINS A 15 TREBALLADORS DEL SECTOR DE

L'HOSTALERIA I EL COMERÇ DE LA CIUTAT D'ALACANT

AJUDES SECTOR HOSTALERIA I COMERÇ CIUTAT D'ALACANT

Exposició de motis 

Des  de  l'Alcaldia  Presidència,  conjintament  amb  les  regidories  de  Comerç  i  d'Ocipació  i
Desenrotllament  Local  es  proposa  la  convocatòria  d'ajides  destnades  als  sectors  comercials  i
d'hostaleria de la ciitat d'Alacant.

La decisió adoptada té per caisa la grei recessió econòmica i la dràstca disminició de la factiració
qie estan patnt aqiests dos sectors econòmics de la ciitat, pèrdies qie, a pesar de la fnalització
del primer estat d'alarma i el confnament general, han segiit prodiint-se de manera accentiada
dirant el període estval  tercer trimestre).

Les  últmes  dades  d'expedients  de  regilació  d'ocipació   ERO i  ERTOS)  emesos  pel  Ministeri  de
Treball posen de manifest qie el comerç detallista i l'hostaleria són dos dels sectors econòmics qie
lideren  el  nombre  d'aqiests  expedients,  generant  ina  major  bossa  de  desempleats  o  persones
treballadores temporalment desocipades.

L'hostaleria ha perdit ina mitjana de factiració del 50.3% fns a l'agost, segons dades de l'Insttit
Nacional  d'Estadístca,  qie  assoleix  el  64%  en  els  serveis  d'allotjament,  arribant  a  la  província
d'Alacant a pèrdies siperiors al 65%, segons estmacions de les associacions empresarials del sector.

Qiant a sectors afectats, el segieix el comerç detallista, qie contnia patnt in important retrocés
en el consim per caisa dels  rebrots de la Ccovid-19 en ple període estval,  el canvi  d'hàbits de
consim via  online dels isiaris, i la disminició de visitants d'altres poblacions de la província a la
capital alacantna.

S'estableix qie siga la Regidoria d'Ocipació i Desenvolipament Local l'òrgan gestor i instrictor per al
desenvolipament  de  qiants  tràmits  administratis  sigien  necessaris  per  a  portar  a  terme  la
concessió  d'aqiestes  ajides,  basant-se  en  l'objecti  de  fomentar  el  manteniment  de  l'actvitat
econòmica en aqiests sectors i promoire el manteniment del major percentatge de llocs de treball
en aqiests dos sectors essencials en el PIB de la ciitat d'Alacant.

L'Agència Local de Desenvolipament Econòmic i Social té entre les seies fincions i  potestats les
“d'Impilsar, amb les seies actiacions, el desenvolipament socioeconòmic del minicipi”, “Fomentar
la creació d'ocipació” i “Invertr en els sectors econòmics del minicipi d'especial interés”, tal com
arreplega l'artcle 6 a), c) i i) dels seis estatits.

Normatia aplicaalle



 Llei 39/2015, d'1 d'octibre, del Procediment Administrati Comú de les Administracions 
Públiqies.

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Sibvencions.

 Reglament 887/2006, de 21 de jiliol, de desplegament de la Llei General de Sibvencions.

 Base 24a de les bases d'execició del vigent pressipost de l'Ajintament d'Alacant i els seis
organismes aitònoms, així com les presents bases i la resta de legislació aplicable.

 Marc Nacional Temporal relati a les mesires d'ajida a empreses i aitònoms consistents en
sibvencions  directes,  piblicat  pel  Govern  d'Espanya,  basant-se  en  la  Cominicació  de  la
Comissió de la Unió Eiropea  DOUE 20 de març, 2020/C91 I/01) o d'aplicació a les enttats
qie integren l'administració local. Pint 1.

o  Ajides  adjidicades  fns  al  31  de  desembre  compatbles  amb  el  mercat  interior
eiropei. Pint 2.

o Concessió d'ajides aitoritzades, en el sei conjint, fns a 800.000 eiros per empresa o
aitònom. Pint 3.

o  Obligació  del  benefciari  de  declarar  davant  de  l'aitoritat  qie  concedeix  l'ajida
qialssevol altres ajides temporals relatves a les mateixes despeses sibvencionables, ni
els imports esmentats en el pint 3, i qie haja rebit dirant l'exercici fscal en cirs. Pint
8.

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

 Annex I, art.2.3 Reglament  UE) 651/2014 de 17 de jiny de 2014. 

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

 Qialsevol altra normatva eiropea, estatal, aitonòmica o local d'aplicació al procediment de 
concessió de les presents ajides.

El procediment de concessió d'aqiestes sibvencions és la concirrència compettva, segons el qial
la concessió de les sibvencions es realitzarà mitjançant la comparació de les sol·licitids presentades,
de manera qie,  amb el  límit  fxat en la  convocatòria dins del  crèdit  disponible,  la  concessió  es
realitzarà  a  aqielles  sol·licitids  qie  reinisqien  els  reqiisits  exigits  en  les  presents  bases
regiladores,  de  conformitat  amb  allò  qie  disposa  l artcle  22  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de�
novembre, General de Sibvencions.

BASE 1a.- Oljecate.

L'objecte de les presents bases és la regilació de la concessió d'ajides a persones treballadores
aitònomes i xicotetes empreses de fns a 15 treballadors inclisivament,  del sector de l'hostaleria i
comerç al detall, qie exercisqien la seia actvitat econòmica a la ciitat d'Alacant, i  qie reinisqien
les condicions exigides en la Base 2a, amb la fnalitat de fomentar el manteniment de l'ocipació per
compte propi i alié en el procés de reactvació econòmica, evitant amb això in increment en la taxa
de desocipació de la ciitat.



L'ajida, amb la sol·licitid prèvia de les persones benefciàries qie exercisqien ina actvitat 
econòmica de les establides en la Base 2a, consistrà en in import fx dee

A.  750  €  per  a  persones  trelalladores  autònomes  que  no  tnnuen  persones  trelalladores
caontracatades  per  caompte  d'altri  o  persones  jurídiques  aml  només  un  autònom  o  diiersos
autònoms socaietaris.

B. 1.200 € per a persones trelalladores autònomes o persones jurídiques que tnnuen entre 1 i 5
persones trelalladores caontracatades per caompte d'altri.

C. 2.000 € per a persones trelalladores autònomes o persones jurídiques que tnnuen entre 6 i 15
persones trelalladores caontracatades per caompte d'altri.

En l'apartat B) i C) els aitònoms societaris o aitònoms col·laboradors s'impitaran com a persones
treballadores sempre qie es tnga almenys contractada ina persona treballadora per compte d'altri.

El nombre de persones treballadores per compte d'altri o propi de l'empresa a prendre en 
consideració per al càlcil de l'ajida a percebre serà la plantlla existent a 1 d'octibre de 2020.

El còmpit de treballadors es realitza amb independència de la jornada a temps complet o parcial, el
sei règim de contractació temporal  o fx,  o qie es  troben en qialsevol  sitiació  d'Expedient  de
Regilació  Temporal  d'Ocipació   ERTO),  excedència,  permisos,  baixes  per  incapacitat  temporal  o
sitiacions semblants de sispensió de la relació laboral amb l'empresa.

BASE 2a.- Persones o enttats lenefcaiiries i cariteris oljecatus d'atornament de la suliencaió.

Reqiisits exigitse

1. Persones fsiqies o  jirídiqies amb domicili  fscal  a  Alacant,  qie exercisqien la  seia actvitat
econòmica en el sector de l'hostaleria o el comerç al detall a la ciitat, amb local directament afecte a
l'actvitat ibicat a la ciitat d'Alacant abans de l'1 de jiliol de 2020, i es troben d'alta en la data de
presentació de la sol·licitid.

Qieden incloses  les persones fsiqies aitònomes,  així  com les  persones jirídiqies de fns a 15
treballadors inclisivament relacionades en la base primera.

Les  actvitats  econòmiqies  incloses  en  el  sector  del  comerç  al  detall  i  l'hostaleria  de  la  ciitat
d'Alacant  als  efectes  de  ser  benefciaris  de  la  present  convocatòria  seran  les  actvitats  qie  es
desenvolipen en algina de les següents agripacions del IAE. 

Anrupacaió 64.

Anrupacaió 65.

Anrupacaió 67.

Anrupacaió 68.

Qieden excloses les enttats del sector públic, les associacions, findacions i enttats sense ànim de
licre,  cominitats  de  béns,  així  com  qialsevol  altre  tpis  d'agripació  de  persones  fsiqies  o
jirídiqies, públiqies o privades, sense personalitat jirídica. Sí qie podran ser persones benefciàries
els socis i sòcies aitònoms cominers de les cominitats de béns de forma individial.



2. Haver tngit ina pèrdia en el volim d'ingressos de l'actvitat econòmica de com a mínim in 40%
en el tercer trimestre de 2020, en relació als ingressos obtngits en el mateix trimestre de l'exercici
2019.

Qian l'alta d'actvitat econòmica s'haja prodiït després de l'1 de jiliol de 2019, la comparatva es 
realitzarà respecte al període d'actvitat des del moment de l'alta fns al 30 de jiny de 2020. 

3. Mantndre la seia actvitat econòmica dirant almenys els sis mesos posteriors a la piblicació de la
resolició de la concessió.

4. En cas de tndre en plantlla treballadors per compte d'altri,  mantndre, almenys, el 65% de la
plantlla de persones treballadores existent a  1 d'octibre de 2020, dirant in termini mínim de sis
mesos posteriors a la piblicació de la resolició de la concessió.

En el cas d'haver comptabilitzat en la plantlla declarada treballadors per compte propi o assimilats,
s'hairà de mantndre l'alta d'aqiests en el mateix termini de sis mesos reqierits per als treballadors
per compte d'altri.

El còmpit de treballadors es realitza amb independència de la jornada a temps complet o parcial, el
sei règim de contractació temporal  o fx,  o qie es  troben en qialsevol  sitiació  d'Expedient  de
Regilació  Temporal  d'Ocipació   ERTO),  excedència,  permisos,  baixes  per  incapacitat  temporal  o
sitiacions semblants de sispensió de la relació laboral amb l'empresa.

5. No estar incirs en cap dels motis o les circimstàncies de l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, Llei General de Sibvencions.

L'incompliment  de qialsevol  d'aqiestes  condicions  podrà  donar  lloc  al  reintegrament  de l'ajida
concedida d'acord amb els art. 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de
Sibvencions.

Tot això, excepte caisa de força major admesa en dret i no impitable en ttilar del negoci, qie li
impedisca complir amb els anteriors reqiisits, com piga ser la declaració d'in noi estat d'alarma o
nova sispensió temporal obligatòria d'actvitat.

BASE 3a.- Docaumentacaió a aportar, termini i forma de sol·licaitud.

Les persones fsiqies o jirídiqies interessades a sol·licitar la present ajida presentaran la sol·licitid
via telemàtca a través de la sei electrònica de l'Excm. Ajintament d'Alacant.

La sol·licitid serà  emplenable a través de procediment habilitat a este efecte en la sei electrònica
minicipal. Només s'admetrà el sistema de frma amb certfcat digital acreditat de persona fsica o
jirídica, no sent admissille el sistema de frma a traiés de Cl@ie.

En el procediment s'annexarà la docimentació relacionada a contniacióe

1r) En cas de persona fsica, DNI o NIE, per ambdies cares, i en cas de persones jirídiqies, 
CIF, i en ambdós casos perfectament llegible.  format pdf).

No s'admetrà dociment identfcati, per a persones fsiqies, qie no incloga la fotografa  
del ttilar.



2n) Si  és  el  cas,  dociment  acreditati  de  la  representació  atorgada  a  la  persona  qie  
presenta la instància de sol·licitid, d'acord amb el model de representació qie consta annex 
a les presents bases  format pdf).

3r) Número  d'IBAN,  adjintant  jistfcant  d'enttat  fnancera  qie  acredite  IBAN  i  la  
ttilaritat del sol·licitant  format pdf).

4t) Certfcat tribitari de sitiació censal de l'Agència Tribitària amb data d'emissió 
posterior a l'1 d'octibre de 2020.

5é) Declaració responsable segons model qie consta com a annex a les presents bases.  
 format  pdf).                            

En aqiesta declaració responsable es farà  constar la disminició d'ingressos qie jistfqien
ser benefciari de les ajides. Per a la qial cosa, es refectrà com a ingressos el simatori  de les
caselles 01, 04, 07, 14, 16, 19, 22 i 25 del Model 303 del 3r trimestre del 2020 i qie aqiest siposa
ina  minva  de  factiració,  en  termes  percentials  qie  corresponga,  en  relació  amb  les  mateixes
caselles del Model 303 del 3r trimestre del 2019. En el cas de sol·licitants qie apliqien el Règim
d'Estmació  Objectva  d'IVA   mòdils)  consignaran  com a  ingressos  l'import  total  de  les  factires
simplifcades i completes del període establit  inclòs IVA).

Qian l'alta d'actvitat econòmica s'haja prodiït el dia 1 de jiliol de 2019 o en data posterior,
els ingressos a impitar per a la seia comparació respecte al 3r trimestre del 2020 serà la mitjana del
període d'actvitat qie ha transcorregit des qie es va prodiir l'alta fns al  30 de juny de 2020. Per al
sei càlcil s'hairan de simar els ingressos del període comprés des del moment de l'alta fns al 30 de
jiny de 2020, es dividirà entre els dies transcorregits des del moment de l'alta fns al 30 de jiny de
2020 i es miltplicarà per 90  eqiivalència a tres mesos).  Aqiesta qianttat és la qie s'hairà de
comparar amb el 3r trimestre del 2020.

6é) Per als qie opten a la modalitat B) i C) de la base primerae vida laboral del codi 
compte de cottzació, qie acredite el nombre de treballadors en plantlla a data 1 d'octibre de 2020
 format pdf).

7é) En el cas qie s'hagen impitat treballadors aitònoms societaris o col·laboradors per a
optar a la modalitat B) o C) de la base primerae se n'aportarà vida laboral, sempre qie aqiests es
troben enqiadrats en algin dels sipòsits de l'art. 305, pint 2, del Reial Decret Legislati 8 2015/de
30 d'octibre, Text Refós de la Llei General de la Segiretat Social   formatpdf ).

8é) En el sipòsit de persones jirídiqies amb només in aitònom o diversos aitònoms  
societaris, qie es troben enqiadrats en algin dels sipòsits de l'art. 305, pint 2, del Reial Decret 
Legislati 8 2015/de 30 d'octibre, Text Refós de la Llei General  de la Segiretat Sociale vida laboral de
l'aitònom o aitònoms societaris expedida amb data posterior a l'1 d'octibre de 2020.   formatpdf ).

El termini de presentació de sol·licitids serà de set dies hàbils, iniciant-se el termini a les 9.00h de 
l'endemà hàbil a la piblicació de les presents bases en el Bitllet Ofcial de la Província d' Alacant.�
La piblicació es realitzarà igialment en el web www.alicante.es i www.impulsalicante.es.
Per a accedir a la presentació de sol·licitids en sei electrònica, cal obtndre cita prèvia, a través de 
l'enllaç caitapreiia.alicaante.es

http://www.alicante.es/
http://www.impulsalicante.es./


La  cita prèvia es podrà sol·licitar des del mateix dia de piblicació d'aqiestes bases en el Bitllet
Ofcial  de  la  Província  d'Alacant  fns  al  penúltm  dia  del  termini  de  presentació  de  sol·licitids
inclisivament. En aqiest tràmit se seleccionarà data i franja horària per a presentar la sol·licitid en
sei electrònica, reqierint-se únicament DNI/NIE o CIF de qii sol·licita l'ajida  no del representant),
correi electrònic i telèfon de contacte  no reqiereix frma electrònica).

Una vegada obtngida la cita mencionada, hairà d'accedir, el dia i en la franja horària seleccionada,
al procediment habilitat a aqiest efecte en la sei electrònica minicipal  reqiereix frma electrònica).
Per a la tramitació telemàtca s'hairà de disposar de frma electrònica avançada, amb in certfcat
admés per la sei electrònica de l'Excm. Ajintament d'Alacant. Si no es disposa de frma electrònica
avançada, hairà d'acidir-se a la representació a través de persona qie sí qie en tnga, acreditant-ne
la representació.

La concessió d'ajides es realitzarà de forma directa entre els sol·licitants qie reinisqien la totalitat
de reqiisits i la docimentació exigida en aqiestes bases, fns a esgotar el crèdit disponible. En el cas
qie el nombre de sol·licitids sipere el crèdit disponible, el secretari de l'Excm. Ajintament alçarà
acta del sorteig qie marcarà el número d'expedient a partr del qial es començarà la tramitació i
assignació de crèdit, d'entre totes les sol·licitids presentades.

Qialsevol sol·licitid presentada segiint in procediment diferent d'aqiest no serà admesa.

Llevat qie conste oposició expressa del sol·licitant, i en aqiest cas hairà d'aportar la corresponent
docimentació  acreditatva,  la  presentació  de la  sol·licitid comporta  l'aitorització a l'Ajintament
d'Alacant a demanar, si ho considera necessari, a través dels sistemes habilitats a aqiest efecte, la
informació  del  compliment  de  les  obligacions  tribitàries  amb  l'Agència  Tribitària,  la  Tresoreria
Minicipal de l'Ajintament d'Alacant i davant de la Segiretat Social.   

Per  a  qialsevol  consilta  prèvia  sobre  el  procediment  qie  s'ha  de  segiir,  la  docimentació  a
presentar,  podran  presentar  les  seies  consiltes  a  través  del  compte  de  correi
ayuda  s  hosteleriaycomercio@alicante.es  

BASE 4a.- Instrucacaió del procaediment.

El procediment de concessió d'aqiestes sibvencions és la concirrència compettva, segons el qial
la concessió de les sibvencions es realitzarà mitjançant la comparació de les sol·licitids presentades,
de manera qie,  amb el  límit  fxat en la  convocatòria dins del  crèdit  disponible,  la  concessió  es
realitzarà  a  aqielles  sol·licitids  qie  reinisqien  els  reqiisits  exigits  en  les  presents  bases
regiladores, de conformitat amb el qie disposa l artcle 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,�
General de Sibvencions.

La gestó d'aqiestes sibvencions se sibjectarà als principis de piblicitat, concirrència compettva,
transparència,  objectvitat,  igialtat  i  no  discriminació;  i  també,  a  l'efcàcia  en  el  compliment
d'objectis i l'efciència en l'assignació i itlització dels recirsos públics.

L'òrgan  instrictor  i  gestor   Regidoria  d'Ocipació  i  Desenvolipament  Local,  a  través  de  la  seia
Agència Local de Desenvolipament Econòmic i Social) emetrà proposta de resolició provisional, qie
contndrà la relació de persones benefciàries sol·licitants qie compleixen amb els reqiisits exigits en
la base segona, establint la proposta de l'import individial a percebre per l'ajida concedida fns a
esgotar el crèdit disponible. 

mailto:ayudasimpulsalicante@alicante.es
mailto:ayudasimpulsalicante@alicante.es


La  proposta  de  resolició  provisional  emesa  per  l'òrgan  instrictor  serà  piblicada  en  el  web
www.alicante.es i  en  www.impulsalicante.es,  obrint-se  in termini  de 5 dies  hàbils  perqiè els
interessats pigien al·legar el qie en el sei dret consideren oportú.

A aqiest procediment li resilta aplicable la tramitació d'irgència per raons d'interés públic basades
en la grei sitiació econòmica i social generada a caisa de la Covid-19.

Una vegada resoltes les al·legacions presentades, l'òrgan instrictor formilarà proposta de resolició
defnitva a l'òrgan gestor  Regidoria d'Ocipació i  Desenvolipament Local  de l'Excm. Ajintament
d'Alacant) perqiè eleve a l'òrgan competent per a resoldre  Jinta de Govern Local) proposta d'acord
de concessió d'ajides, d'acord amb el qie estableix l'art. 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
Llei  General  de  Sibvencions  i  base  24a  pint  12  de  les  bases  d'execició  del  vigent  pressipost
minicipal.                              

L'òrgan  instrictor  de  l'Agència  Local  estarà  compost  per  in  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'Ocipació, Foment i Desenvolipament Local i director gerent de l'Agència Local.

BASE 5a.- Resolucaió i recaursos.

L'òrgan competent per a resoldre és la Jinta de Govern Local, d'acord a l'art. 127 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Llei Regiladora de les Bases del Règim Local i base 24a, pint 4 de les bases d'execició
del  pressipost.                                           

La resolició de concessió determinarà la qianta concedida i incorporarà les condicions, obligacions i
determinacions accessòries a qiè haja de sibjectar-se la persona benefciària. Aqiesta es piblicarà
en  el  tailer  d'edictes  de  la  sei  electrònica  minicipal,  en  el  web  www.alicante.es i  el  web
www.impilsalicante.es,  i  en  el  Bitllet Ofcial  de  la  Província  d' Alacant.   Aqiesta  piblicació�
prodiirà  els  efectes  de  la  notfcació,  d'acord  a  l'art.  45  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octibre,  de
Procediment Administrati Comú de les Administracions Públiqies, així com en la Base de Dades
Nacionals de Sibvencions.

Des de la data de recepció de la sol·licitid en la sei electrònica de l'Excm. Ajintament d'Alacant, el
termini màxim per a revisar, valorar i resoldre sobre la concessió o desestmació de l'ajida sol·licitada
serà de tres mesos. Una vegada transcorregit aqiest termini sense resolició expressa, es prodiiran
els efectes del silenci administrati desestmatori.

La resolició posarà f a la via administratva i contra ella podrà interposar-se recirs potestati de
reposició, davant del mateix òrgan, en el termini d'in mes a partr de l'endemà a la seia piblicació-
notfcació,  d'acord  amb  els  art.  123  i  124  de  la  Llei  39/2015  d'1  d'octibre,  del  Procediment
Administrati Comú de les Administracions Públiqies; o recirs contenciós administrati en el termini
de  dos  mesos  davant  del  corresponent  Jitjat  Contenciós  Administrati,  de  conformitat  amb els
artcles  8  i  46  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  jiliol,  Regiladora  de  la  Jirisdicció  Contenciosa
Administratva.

L'òrgan gestor competent per a la resolició d'aqiesta convocatòria ho serà també per a resoldre les
incidències  de  qialsevol  natiralesa  qie  es  prodiïsqien  dirant  el  procediment  de  concessió
d'aqiestes ajides.

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/
http://www.alicante.es/
http://www.impulsalicante.es/
http://www.alicante.es/


Per a  la  tramitació  del  procediment  en allò  no regilat  en aqiestes  bases,  serà  aplicable  la  Llei
38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Sibvencions,  i  la  Llei  39/2015  d'1  d'octibre,  del
Procediment Administrati Comú de les Administracions Públiqies.

BASE 6a.- Compatlilitats.

Aqiestes ajides seran compatbles amb les qie es pigien obtndre de qialsevol administració o ens
públic o privats per a la mateixa fnalitat. En aqiest sipòsit, l'import de les sibvencions en cap cas
podrà  ser  de  tal  qianta  qie  aïlladament  o  en  concirrència  amb  altres  sibvencions,  ajides,
ingressos o recirsos, sipere la qianta de les pèrdies qie jistfqien ser benefciari de la sibvenció
 Base 24.9, apartats 2 i 3 de les bases d'execició del pressipost).

El benefciari tndrà l'obligació de cominicar a la Regidoria d'Ocipació i  Desenvolipament Local,
altres ajides públiqies o privades qie hagiera obtngit per a la mateixa fnalitat, així com qialsevol
altra incidència o variació qie es prodiïsca en relació amb la sibvenció concedida  base 24a, pint 7
d) de les bases d'execició del pressipost).

Com a excepció al qie estableix el primer paràgraf d'aqiesta base, s'estableix expressament la seia
incompatbilitat amb les ajides de la Regidoria de Comerç de l'Excm. Ajintament d'Alacant a Pimes,
micropimes, xicotets empresaris aitònoms i professionals del minicipi d'Alacant aprovades per Jinta
de Govern Local el 22 de setembre de 2020.

BASE 7a.- Finançament.

Mitjançant in Decret de la Regidoria d'Economia i Hisenda de data 28 d'octibre de 2020, s'acredita
l'existència de crèdit adeqiat i sifcient, per in import global d'in milió d'eiros  1.000.000 €) amb
càrrec a la partda 41-439-47904 “Sibvencions a empreses privades, altres actiacions sectorials, del
pressipost de la Regidoria d'Ocipació i Desenvolipament Local, vigent per a l'anialitat 2020.

BASE 8a.- Panament i justfcaacaió

La  liqiidació  i  el  pagament de les ajides s'efectiarà  ina vegada comprovat el  compliment  dels
reqiisits amb la docimentació presentada jint amb la sol·licitid.  L'import  de l'ajida  s'alliberarà
d'ina  sola  vegada,  després  de  la  resolició,  notfcació  i  piblicació  de  la  concessió.

Aqiesta ajida es concedeix en atenció a la concirrència dels reqiisits reqierits en les bases 1a i 2a,
els extrems de les qials hairan sigit acreditats pels mitjans docimentals exigits en la base 3a, sense
perjidici dels controls qie pogieren establir-se per a verifcar-ne l'existència i la veracitat  base 24a,
pint 24.2. de les bases d'execició del pressipost minicipal).

El  control  de  les  obligacions  exigides  en  aqiestes  bases  s'efectiarà,  mitjançant  la  comprovació
d'ofci, per l'eqiip tècnic aitoritzat per la Regidoria d'Ocipació i Desenvolipament Local, a través de
la seia Agència Local.



BASE 9a.- Ollinacaions de les persones lenefcaiiries.

a) Trobar-se al corrent el de les seies obligacions tribitàries amb la hisenda estatal, hisenda 
local i Segiretat Social, d'acord amb la declaració responsable presentada.

l) Aportar la docimentació qie fgira en les bases.

ca) Complir amb els reqiisits establits en la base 2a d'aqiest dociment.

d) Facilitar  a  la  Regidoria  d'Ocipació  i  Desenvolipament  Local,  les  labors  d'inspecció,  
comprovació  i  control  fnancer,  qie  sigien  reqierides  per  a  segiiment,  control  i  
comprovació de l'execició de les actvitats objecte de la sibvenció, segons el qie disposa 
l'art. 46 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Sibvencions.

e) Conservar  els  dociments  jistfcatis  de  l'aplicació  de  la  sibvenció  dirant  in  
període de qiatre anys des de la concessió de la sibvenció.

f) Cominicar, a la Regidoria d'Ocipació i Desenvolipament Local, altres ajides públiqies o 
privades qie hagiera obtngit o sol·licitat per a les mateixes actvitats, així com qialsevol  
altra incidència o variació qie es prodiïsca en relació amb la sibvenció concedida.

n) Piblicitar en els seis mitjans digitals, xarxes socials i pàgines web corporatves la concessió
de la present ajida.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebits en els sipòsits previstos en els art. 36 i  
següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Sibvencions, i en partcilar per
obtndre l'ajida falsejant les condicions reqierides per a això o incomplint  les  obligacions  
adqiirides en la  declaració responsable presentada jint amb la sol·licitid de la  present  
convocatòria.

i)  Compromís de  no  siperar  el  límit  d'ajides  de  minimis  de  800.000€  per  empresa  o  
persona  aitònoma  en  el  present  exercici  fscal,  d'acord  al  Marc  Nacional  Temporal  
relati  a  les  mesires  d'ajida  a  empreses  i  aitònoms  consistents  en  sibvencions  
directes, emés pel Govern d'Espanya, basant-se en la Cominicació de la Comissió de la Unió  
Eiropea  DOUE 20 de març, 2020/C91 I/01).

BASE 10a. Comproiacaions i reintenrament.

El benefciari tndrà l'obligació de conservar, dirant qiatre anys, des de la concessió de l'ajida, la 
docimentació qie acredite els reqiisits qie es van manifestar en les declaracions responsables i la
resta de la docimentació presentada.

Dirant aqiests qiatre anys, la Regidoria d'Ocipació i Desenvolipament Local, a través de la seia
Agència Local, podrà exercir la seia potestat de comprovació del compliment dels reqiisits exigits al
benefciari. Per a aqiesta potestat, el personal de l'Agència Local qiedarà aitoritzat per a sol·licitar i
comprovar el llibre de registre de factires o model 303, o qialsevol docimentació obligatòria exigida
pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qial es regilen les obligacions de factiració,
llibre de cada dia d'ingressos en el sipòsit de persona fsica, vida mitjana laboral de l'empresa amb
nombre de treballadors per compte d'altri després de sis mesos de la piblicació de la resolició de la



concessió, i mitjançant qialsevol altre mitjà vàlid en dret qie permeta acreditar el compliment dels
reqiisits exigits en la base 2a.

En cas d'incompliment, s'alçarà acta de comprovació qie podrà donar lloc a inici de procediment de
reintegrament de l'ajida percebida d'acord amb l'art. 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, Llei General de Sibvencions, i si és el cas,  inici de procediment sancionador d'acord a
l'art. 69 Llei 39/2015, d'1 d'octibre, Llei del Procediment Administrati Comú de les Administracions
Públiqies, art. 25 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octibre, de Règim Jirídic del Sector Públic, i
art.  139 i  següents de la  Llei  7/1985,  de 2 d'abril,  Llei  Regiladora de les Bases de Règim Local.

BASE 11a.- Protecacaió i caessió de dades.

En compliment amb el qie 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  garanta dels  drets
digitals,  s'informa  qie  les  dades  personals  qie  es  troben  en  els  arxiis  de  l'Excm.  Ajintament
d'Alacant  i  en  la  seia  Agència  Local,  així  com  les  qie  sigien  reqierides  posteriorment  per  a
completar l'expedient als benefciaris, seran tractades sota la responsabilitat de l'Excm. Ajintament
d'Alacant i la seia Agència Local, per a fns de control administrati, birocràtc, històric o estadístc,
podent ser cedides a altres àrees de l'Administració Pública, per a dir a terme qiantes tramitacions
sigien oportines.

Aqiestes dades es conservaran en compliment de la normatva legal vigent, així com basant-se en les
potestats establides a aqiest efecte,  en la  normatva de referència com a Administració Pública.
Entenem qie aqiestes dades corresponen a la mateixa enttat interessada i/o representant legal, i
qie són certes, exonerant-nos de qialsevol responsabilitat derivada de la seia falsedat.

Es garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectfcació, portabilitat i sipressió de les seies dades i els
de  limitació  i  oposició  al  sei  tractament  dirigint-se  a  l'Excm.  Ajintament  d'Alacant  o  a  la  seia
Agència Local. Si considera qie el tractament no s'ajista a la normatva vigent, podrà presentar ina
reclamació davant de l'aitoritat de control en www.agpd.es.

http://www.agpd.es./

