
Excm. Ajuntament d'Alacant

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES A EMPRESES I PERSONES
TREBALLADORES AUTÒNOMES, D'11 A 20 TREBALLADORS, DE LA CIUTAT

D'ALACANT

PLA AJUDES DIPUTACIÓ-AJUNTAMENT

Exposició de motius

Des de març de 2020 ens trobem immersos en la lluita contra una pandèmia sense precedents,
produïda  pel  virus  SARS-Covid19.  Les  conseqüències  de  la  lluita  contra  aquesta,  a  més  de
sanitàries, són d'índole economicosocial. Les mesures de contenció de la interacció social, unides a
tancaments obligats d'uns certs sectors econòmics, estan ocasionant importants creixements de la
desocupació i destrucció de part del teixit productiu local.

Des de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, es van convocar tres línies d'ajudes al llarg de l'anualitat
2020, fent costat a més de 5.300 pimes i persones treballadores autònomes de la ciutat per un
muntant  superior  als  cinc  milions  d'euros.  Al  llarg  d'aquest  any  2021,  i  a  través  de  dues
convocatòries, s'està donant suport a més de 4.300 pimes i persones treballadores autònomes per
un import  superior  als  onze  milions  d'euros  a  través  de  les  ajudes  parèntesis  del  Pla  Resistir
impulsat conjuntament per la  Generalitat  Valenciana,  l’Excma.  Diputació d'Alacant i  el  mateix
Ajuntament.

Per  Decret  2021/1550 del  Sr.  diputat  de  Desenvolupament  Econòmic  i  Sectors  Productius  de
l'Excma. Diputació d'Alacant de data 3 de maig de 2021, s'ha concedit una subvenció a l'Excm.
Ajuntament d'Alacant per un import total de set-cents deu mil seixanta-quatre euros amb dotze
cèntims (710.064,12 €) destinats a minimitzar l'impacte econòmic de la Covid-19 sobre els sectors
productius de la ciutat.

Aquesta  línia  d'ajudes  ve  a  completar  la  planificació  que  l'Excm.  Ajuntament  d'Alacant  ha
programat per a donar suport a aquells sectors econòmics més afectats per la pandèmia. En concret,
i  atés  que  les  línies  d'ajudes  anteriors  limitaven  el  nombre  de  treballadors  de  les  empreses  i
persones professionals o autònomes beneficiàries, fins a una plantilla de deu treballadors, aquesta
convocatòria  es  dirigeix  a  pimes,  persones  treballadores  autònomes,  professionals  i  altres
col·lectius subjectes a mutualitats, que, a 31 de maig de 2021, acrediten una plantilla d'entre onze a
vint persones afiliades a la seguretat social.

D'acord amb els  requisits  establits  per l'Excma. Diputació d'Alacant,  les persones beneficiàries
tindran el seu domicili fiscal a la ciutat d'Alacant, i hauran d'haver reduït la seua mitjana mensual
de facturació en almenys el 25% en relació a la mitjana mensual del període 1 de juliol de 2020 al
31 de maig de 2021 en relació a la mitjana mensual facturada en 2019, tot això presentat per la
persona beneficiària a través de declaració responsable.

Les presents ajudes es destinaran a sufragar els conceptes de despeses corrents suportades en els
termes establits en aquestes bases i en les condicions marcades per la mateixa Excma. Diputació
d'Alacant, la qual finança la totalitat de la present convocatòria d'ajudes.
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Finalment,  cal  destacar,  que  els  sectors  econòmics  objecte  d'aquesta  convocatòria  són els  més
afectats per la pandèmia que consten com a Annex I de les presents Bases Reguladores, d'acord
amb el llistat CNAE d'activitats més perjudicades per la pandèmia contemplades en l'Annex II
Decret llei 1/2021 de 22 de gener de 2021 del Consell (DOGV 26-1-2021); l'Annex I del Decret
llei 5/2001 de 12 de març del Govern central (BOE número 62 de 13 de març de 2021); i a les
conclusions  de  l'estudi  “Aproximació  a  l'impacte  Covid19  a  la  ciutat  d'Alacant”,  elaborat  per
l'Agència  Local  de  Desenvolupament  Econòmic  i  Social  d'aquest  Ajuntament.  Igualment,  s'hi
inclouen els sectors relacionats amb les festes tradicionals de la ciutat d'Alacant, atesa la suspensió
de la immensa majoria de celebracions festives tradicionals en les anualitats 2020 i 2021.

BASE 1a Finalitat, naturalesa i normativa aplicable

Aquest Ajuntament realitza la present Convocatòria amb la finalitat d'ajudar empreses i persones
treballadores autònomes, professionals i mutualistes que acrediten tindre entre onze (11) i vint (20)
persones treballadores afiliades a la Seguretat Social en la seua plantilla a data 31 de maig de 2021.
Sempre que es troben d'alta amb data anterior o igual a l’1 de desembre de 2019, tinguen el seu
domicili fiscal a la ciutat d'Alacant i es troben entre els sectors econòmics més afectats per la
pandèmia que consten com a Annex I de les presents Bases Reguladores. Tot això, amb l'objectiu
de fomentar el manteniment de l'ocupació per compte propi i alié, i evitar així un increment dels
nivells de precarietat econòmica i social a la ciutat, i unes majors taxes de desocupació.

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 el que es disposa en l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

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  desenvolupament  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 altra legislació aplicable.

 Aquestes  ajudes  estan  sotmeses  al  Règim  de  Minimis,  regulat  pel  Reglament  (UE)
1407/2013 de 18 de desembre, de la Comissió relativa a l'aplicació dels articles 107 i 108
del Tractat de funcionament de la Unió Europea (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013)
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 En relació al Règim de Minimis, li resulta d'aplicació el Marc Nacional Temporal relatiu a
les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes publicat pel
Govern d'Espanya, sobre la base de la Comunicació de la Comissió de la Unió Europea
(DOUE 20 de març, 2020/C91 I/01, ampliat fins al 31 de desembre de 2021 per acord de la
Comissió europea del 28 de gener de 2021).

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  1.800.000 euros per a
empreses o autònoms. Punt 3.

o Obligació  del  beneficiari  de  declarar  davant  l'autoritat  que  concedeix  l'ajuda,
qualssevol altres ajudes de minimis que li hagueren sigut concedides per qualsevol
projecte durant els tres exercicis fiscals, amb indicació de l'import, organisme, data
de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o en el seu cas, declaració de no
haver-ne rebut cap, així com el compromís de comunicar, al més prompte possible,
les obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud (Reglament UE
1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013.

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

 Decret  2021/1550 de  3 de  maig  de  2021 del  diputat  de Desenvolupament  Econòmic  i
Sectors Productius de l'Excma. Diputació d'Alacant.

 Qualsevol altra normativa europea, estatal, autonòmica o local d'aplicació al procediment
de concessió de les presents ajudes.

BASE 2a.- Objecte.

L'objecte  de les  presents bases és la  regulació de la  concessió d'ajudes dirigides a  empreses  i
persones treballadores autònomes, professionals i mutualistes que acrediten tindre entre onze (11) i
vint (20) persones treballadores afiliades a la Seguretat Social en la seua plantilla a data 31 de maig
de 2021,  amb alta  en l'activitat econòmica de data anterior o igual a l'1 de desembre de 2019,
domicili fiscal a la ciutat d'Alacant, i que es troben entre els sectors econòmics que figuren en
l'Annex I de les presents Bases (d'acord amb codi CNAE), sempre que reunisquen la totalitat de
condicions exigides en la Base 3a.

Les persones beneficiàries hauran d'haver reduït la seua mitjana mensual de facturació en almenys
el 25% en relació a la mitjana mensual del període 1 de juliol de 2020 al 31 de maig de 2021 en
relació a la mitjana mensual facturada en 2019, tot això presentat per la persona beneficiària a
través de declaració responsable d'acord amb el model que consta com a Annex III de les presents
Bases.
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L'ajuda, prèvia sol·licitud de les persones o empreses sol·licitants, consistirà en un import màxim
de 3.000 euros per a cada persona treballadora autònoma o empresa que tinga entre onze (11) i vint
(20) persones treballadores afiliades en plantilla a data 31 de maig de 2021.

Només podrà presentar-se una única sol·licitud per persona física o jurídica.

Per al còmput del nombre de persones treballadores afiliades a la Seguretat Social a data 31 de
maig de 2021 es tindran en compte les següents regles:

o En el cas de persones treballadores per compte d'altri: s'imputaran els qui figuren donats
d'alta en el Codi de Compte de Cotització de la persona o empresa sol·licitant a data 31 de
maig de 2021.

o En el cas de persones treballadores per compte propi: s'imputaran les persones treballadores
autònomes que figuren donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms a
data  31  de  maig  de  2021.  S'hi  inclouen  com  a  persones  treballadores  autònomes  els
autònoms  societaris  i  autònoms  col·laboradors  sempre  que  aquests  últims  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.

BASE 3a.- 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 tinguen el  seu domicili  fiscal en el  terme municipal
d'Alacant amb entre onze (11) i vint (20) persones treballadores afiliades a la Seguretat
Social en plantilla a 31 de maig de 2021.

Queden excloses les entitats del sector públic, les associacions, fundacions i entitats sense ànim de
lucre  a  excepció  d'aquelles  donades  d'alta  en  el  corresponent  epígraf  CNAE,  que  tinguen
treballadors  afiliats  a  la  Seguretat  Social  a  data  31 de maig  de  2021 i  que  desenvolupen una
activitat econòmica de manera regular.

Queden excloses les comunitats de béns, així com qualsevol altre tipus d'agrupació de persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica.

2. Desenvolupar la seua activitat en un dels sectors econòmics relacionats en l'Annex I de les
presents Bases,  d'acord amb el  codi  CNAE que consta  en la  corresponent  vida laboral
d'autònom o vida laboral del codi de compte de cotització de l'empresa.

3. Haver iniciat la seua activitat econòmica amb data igual o anterior a l'1 de desembre de
2019 i  mantenir la  seua  activitat  econòmica  d'alta  en  el  moment  de  presentació  de  la
sol·licitud d'aquestes ajudes.
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4. Haver reduït  la seua mitjana mensual  de facturació en almenys el  25% en relació a la
mitjana mensual del període 1 de juliol de 2020 al 31 de maig de 2021, en relació a la
mitjana mensual facturada en 2019.

5. Haver tingut despeses corrents  en  les quals hagen incorregut els sol·licitants, que s'hagen
abonat  efectivament,  que  responguen de  manera  indubtable  al  manteniment  de  la  seua
activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessàries entre
l'1 de juliol de 2020 al 31 de maig de 2021.

Les  despeses  corrents  admissibles  com  a  concepte  subvencionable  en  la  present
convocatòria són les següents:

-La quota d'autònoms. 
-El lloguer mensual del local de negoci, havent de figurar com a arrendatària la persona
física/jurídica sol·licitant de les ajudes. 
-Les despeses de consultoria i assessoria. 
-Les despeses de contractes de subministrament d'energia i aigua del local de negoci.  
-Les despeses de servei de telefonia i internet referides necessàriament a l'activitat.  
-Les despeses mensuals de contractes de serveis de seguretat del local de negoci.  
-Les despeses de contractes de manteniment d'equips afectes a l'activitat. 
-Les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició del local de negoci, havent de figurar
com a titular del préstec la persona física/ jurídica sol·licitant de l'ajuda. 
-Les primes d'assegurances del local de negoci i/o del vehicle comercial afecte a l'activitat
empresarial, havent de figurar com a titular la persona física/ jurídica sol·licitant de l'ajuda.
-El lloguer de vehicles comercials afectes 100% a l'activitat. 
-Les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició de vehicles comercials afectes 100% a
l'activitat, havent de figurar com a titular del préstec la persona física/jurídica sol·licitant de
l'ajuda.

Aquestes despeses i la seua justificació no podran haver sigut presentades per a l'obtenció i
justificació d'altres ajudes públiques, incloses les presentades en la I i II Convocatòria del
Pla Resistir ciutat d'Alacant en cas d'haver sigut beneficiari d'aquesta.

L'import de les ajudes no podrà ser superior a l'import de les despeses justificades pels
beneficiaris. En aquest cas, la quantia de l'ajuda es minorarà a la quantia justificada.

6. 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,  requisit  que  ha  de  complir-se  en  la  data  de
presentació de la sol·licitud.

L'incompliment  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.

BASE 4a.- Forma de presentació i documentació a aportar.
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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  serà  emplenable  a  través  de  procediment  habilitat  a  aquest  efecte  en  la  seu
electrònica municipal. Només s'admetrà el sistema de signatura amb certificat digital acreditat de
persona física o jurídica, no sent admissible el sistema de signatura a través de Cl@ve .

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent a l'ací descrit serà inadmesa.

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 recaptar, si així ho estima necessari, a través dels sistemes habilitats a aquest efecte,
qualsevol informació manifestada en la declaració responsable per la persona sol·licitant i que
conste en poder de qualsevol administració pública.

Per a qualsevol consulta prèvia sobre el procediment a seguir, documentació a presentar, podran
presentar les seues consultes a través del compte de correu

 ayudasempresas@alicante.es

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

 En el seu cas, document acreditatiu de la representació atorgada a la persona que presenta la
instància de sol·licitud, d'acord amb el model de representació que consta com a Annex II a
les presents bases (format PDF o similar).

 Número d'IBAN, adjuntant justificant d'entitat financera que acredite IBAN, la titularitat
del sol·licitant i NIF/CIF (format PDF o similar).

 Certificat tributari de situació censal de l'Agència Tributària amb data d'emissió igual o
posterior  al  31 de maig de 2021, on conste el domicili fiscal a la ciutat d'Alacant i data
d'alta de l'activitat. (format PDF o similar).

 Per al còmput del nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social,  es presentarà la
següent documentació:

o Per al còmput de persones treballadpres per compte d'altri: vida laboral del codi de
compte de cotització a data 31 de maig de 2021. (format PDF o similar).

o Per al còmput de persones treballadores per compte propi: vida laboral de la persona
treballadora autònoma,  autònoma  societària o autònoma col·laboradora amb data
d'emissió igual o posterior a 31 de maig de 2021. (format pdf o similar).

S'admetran els treballadors autònoms societaris o col·laboradors sempre que 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.

mailto:ayudaspeque%C3%B1asempresas@alicante.es
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o Per al còmput de persones treballadores que cotitzen a una mutualitat: certificat de
la Mutualitat on conste d'alta en data 31 de maig de 2021 i epígraf CNAE d'activitat.
(format pdf o similar).

 Declaració  responsable  (segons  model  formalitzat  que  consta  com  a  Annex  III  a  les
presents bases), que continga un pronunciament exprés sobre el compliment dels requisits
exigits en la Base 2a i 9a (format PDF o similar).

 Declaració d'ajudes de minimis que li hagueren sigut concedides per qualsevol projecte
durant els tres últims exercicis fiscals (segons model formalitzat que consta com a Annex
IV a les presents bases), amb indicació de l'import, organisme, data de concessió i règim
d'ajudes que s'empara,  o,  en el  seu cas,  declaració de no haver-ne rebut  cap;  així  com
compromís de comunicar al més prompte possible les obtingudes amb posterioritat a la
presentació de la sol·licitud, a l'efecte del que s'estableix en el Reglament (UE) número
1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013. 

 Compte justificatiu, autoemplenable en seu electrònica, al qual s’annexarà la documentació
acreditativa de les despeses corrents i del seu justificant bancari d'abonament, d'acord amb
els requisits de la Base 2a, apartat 4, i article 72 del Reial decret 887/2006 de 21 de juliol,
Reglament General de Subvencions (format pdf o similar).

Les  despeses  s'acreditaran  mitjançant  factures  i  altres  documents  de  valor  probatori
equivalent amb validesa en el tràfic mercantil. Les factures hauran d'ajustar-se als requisits
establits  en  el  Reial  decret  1619/2012,  de  30  de  novembre,  pel  qual  es  regulen  les
obligacions de facturació.   

En cap cas s'admetran com a justificants de despesa els albarans, les notes de lliurament,
tiquets de caixa, justificants de TPV ni factures proforma.

No s'admetran com a justificants els pagaments en efectiu.

De  les  factures  i  documents  ha  de  deduir-se  de  manera  indubtable  que  es  relacionen
directament amb l'activitat empresarial del sol·licitant.

L'Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment que presente els documents originals
objecte de justificació de la subvenció.

En el seu cas, l'IVA suportat no serà objecte de subvenció, per tindre caràcter recuperable.

No seran subvencionables interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs i
sancions  administratives  i  penals  ni  despeses  en  procediments  judicials.  Així  mateix,
tampoc són conceptes subvencionables l'IBI, l'Impost del Valor Afegit i la resta d'impostos i
taxes.

Aquestes despeses i la seua justificació no podran haver sigut presentades per a l'obtenció i
justificació d'altres ajudes públiques.
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L'import de les ajudes no podrà ser superior a l'import de les despeses justificades pels
beneficiaris. En aquest cas, la quantia de l'ajuda es minorarà a la quantia justificada.

BASE 5a. Termini i forma de sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils, iniciant-se el termini a les 9.00h
del dia hàbil següent a la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província
d'Alacant.  La  publicació  es  realitzarà  igualment  en  els webs www.alicante.es i
www.impulsalicante.es. 

Per a la sol·licitud de l'ajuda, s'haurà d'accedir el dia i franja horària seleccionada, el procediment
habilitat a aquest efecte en la seu electrònica municipal (requereix signatura electrònica). Per a la
tramitació  telemàtica,  s'haurà  de  disposar  de signatura  electrònica  avançada,  amb un certificat
admés  per  la  seu  electrònica  de  l'Excm.  Ajuntament  d'Alacant.  En  el  cas  de  no  disposar  de
signatura electrònica avançada, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que sí que
en dispose, acreditant-ne la representació.

BASE 6a.- 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 el que es disposa en l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

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

L'òrgan instructor 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. Aquesta proposta serà traslladada
a l'òrgan gestor (Regidoria d'Ocupació i Desenvolupament Local).

La proposta de resolució provisional emesa per l'òrgan instructor i aprovada per l'òrgan gestor serà
publicada en els webs 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, a través del
procediment expressament habilitat en la seu electrònica municipal.

http://www.impulsalicante.es/#_blank
http://www.alicante.es/#_blank
http://www.impulsalicante.es/
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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 s'estableix en 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.

La concessió d'ajudes es realitzarà entre els sol·licitants que reunisquen la totalitat de requisits i
documentació exigida en aquestes bases, fins a esgotar-ne el crèdit disponible.

En el  cas que el  nombre de sol·licituds que reunisquen la totalitat  de requisits i  documentació
exigida  en  aquestes  bases  excedisca  el  crèdit  disponible,  el  secretari  de  l'Excm.  Ajuntament
estendrà acta del sorteig que marcarà el  número d'expedient a partir  del qual es començarà la
tramitació, i assignació de crèdit.

BASE 7a.- Resolució i recursos.

L'òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern Local, d'acord amb 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 al fet que 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 aquesta  publicació  tindrà  els  efectes  de  la
notificació, d'acord amb 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 Nacional 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 sis 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 el mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà a la seua publicació,
d'acord amb els art. 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques; o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
davant el 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 proposta de 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 8a.- Compatibilitats.
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Aquestes ajudes seran compatibles amb les que es puguen obtindre de qualsevol administració o
ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedides 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 ajudes, supere el cost de l'activitat subvencionada
(Base 24.9, apartats 2 i 3 de les Bases d'execució del pressupost i art. 9 del Decret llei 1/2021 de 22
de gener del Consell).

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).

BASE 9a.- Finançament.

El pressupost de la present convocatòria ascendeix a set-cents deu mil seixanta-quatre euros amb
dotze cèntims (710.064,12 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 41-439-47904 "Subvencions a
empreses  privades,  altres  actuacions  sectorials",  del  pressupost  de  la  Regidoria  d'Ocupació  i
Desenvolupament Local, on existeix crèdit adequat i suficient.

La totalitat del finançament d'aquesta convocatòria és assumida per l'Excma. Diputació d'Alacant,
d'acord  amb  el  Decret  2021/1550  del  Sr.  diputat  de  Desenvolupament  Econòmic  i  Sectors
Productius de l'Excma. Diputació d'Alacant de data 3 de maig de 2021.

BASE 10a.- Pagament i justificació.

La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada comprovat el compliment dels
requisits  amb la  documentació  presentada  juntament  amb la  sol·licitud.  L'import  de  l'ajuda  es
lliurarà 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 3a, els
extrems de la qual hauran sigut acreditats pels mitjans documentals exigits en la Base  4a, 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).

BASE 11a.- Obligacions de les persones beneficiàries.

a) El compliment de les obligacions contingudes en l'art. 14 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions.

b) Aportar la documentació que figura en les Bases i complir amb els requisits establits en la Base
2a d'aquest document.
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c) 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 es disposa en l’art.46 de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

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

e) 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.

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

g) Procedir  al  reintegrament  dels  fons  percebuts  en  els  supòsits  contemplats  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  al  costat  de  la  sol·licitud  de  la  present
convocatòria.

h) Compromís de no superar el límit d'ajudes de minimis d'1.800.000 € per empresa o persona
autònoma  en  el  present  exercici  fiscal,  d'acord  amb el  Marc  Nacional  Temporal  relatiu  a  les
mesures  d'ajuda a  empreses  i  autònoms consistents  en subvencions  directes,  emés pel  Govern
d'Espanya, sobre la base de la Comunicació de la Comissió de la Unió Europea (DOUE 20 de
març, 2020/C91 I/01, ampliat fins al 31 de desembre de 2021 per acord de la Comissió Europea del
28 de gener de 2021).

BASE 12a. 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 en
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 diari de despeses o similars que justifiquen la despesa corrent
justificada,  inclòs qualsevol altre mitjà vàlid en dret que permeta acreditar el  compliment dels
requisits exigits en la Base 2a.
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En cas d'incompliment, s'estendrà 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 escau, inici de procediment sancionador d'acord amb
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 13a.- Protecció i cessió de dades.

En compliment del que es disposa en 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 hi ha 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 sobre la base
de les  potestats  establides  a  aquest  efecte,  en la  normativa de referència  com a Administració
Pública. Entenem que aquestes dades 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 l'autoritat de control en www.agpd.es.
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