AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES
CONVOCATÒRIA L’ALQUERIA DE LA COMTESSA.
PRIMERA.- Justificació
La crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, porta ineludiblement aparellada una crisi
econòmica i social que s'augura d'una dimensió i profunditat tals que pot portar amb si
un llarg període de recessió en el nostre entorn socioeconòmic i que en aquest context
els ajuntaments han de configurar-se com a agents actius contra els efectes de la crisi en
els seus territoris.
Les últimes mesures adoptades, amb el cessament total de l'activitat de la restauració
"agreugen encara més aquesta situació" el que fa necessari que les mesures sanitàries
adoptades per a lluitar contra la pandèmia es vegen acompanyades també per mesures
immediates de suport públic als sectors greument afectats.
En aquest context, el passat 26 de gener de 2021 s'ha publicat el DECRET LLEI 1/2021,
de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi
en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.
El referit Decret llei regula el procediment d'accés i gestió per part de cada municipi de
les “Ajudes Parèntesis”, ajudes per als sectors econòmics més afectats per les
restriccions enfront de la Covid-19 que s'emmarquen dins del Pla “Resistir” de la
Generalitat Valenciana. Per a això el Decret llei 1/2021 estableix en el seu Annex II les
activitats econòmiques considerades com les més afectades per les restriccions a
conseqüència de la pandèmia.
D'altra banda, la posada en marxa del “Pla Resistir” és el resultat de l'aliança entre la
Generalitat, les Diputacions provincials i els Ajuntaments i això implica que, com
s'estableix en l'article 7 del Decret llei 1/2021, “Correspon la tramitació i la gestió del
Pla Resistir al departament competent en matèria d'Administració Local”.
És, per tant, l'Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa, com a administració més
pròxima i per tant, coneixedora del seu teixit productiu, l'encarregat de la tramitació i
gestió de la quantitat assignada per la Generalitat per a l'atorgament de les ajudes
“parèntesis”, com a mesura per a reforçar els sectors greument afectats, que eviten una
deterioració del teixit empresarial local i que ajuden a la conservació de l'ocupació
mitigant les conseqüències socials que suposa la paralització de determinades activitats
econòmiques.
SEGONA.- Objecte i finalitat
L'objecte de les presents bases, és l'adjudicació mitjançant el procediment de concessió
directa, d'ajudes a autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors que
figuren d'alta en els CNAE de L'Alqueria de la Comtessa, recollits en la Nota
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0710 Extracció de minerals de ferro.
1052 Elaboració de gelats.
1083 Elaboració de cafè, te i infusions.
1101 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.
1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.
1413 Confecció d'altres peces de vestir exteriors.
1419 Confecció d'altres peces de vestir i accessoris.
1420 Fabricació d'articles de pelleteria.
1439 Confecció d'altres peces de vestir de punt.
1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes.
1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques.
1813 Serveis de pre-impressió i preparació de suports.
1814 Enquadernació i serveis relacionats amb aquesta.
1820 Reproducció de suports gravats.
2051 Fabricació d'explosius.
2441 Producció de metalls preciosos.
2670 Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic.
2731 Fabricació de cables de fibra òptica.
3212 Fabricació d'articles de joieria i articles similars.
3213 Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars.
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
3530 Subministrament de vapor i aire condicionat.
4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de
cuir.
4617 Intermediaris del comerç de productes alimentosos, begudes i tabac.
4624 Comerç a l'engròs de cuirs i pells.
4634 Comerç a l'engròs de begudes.
4636 Comerç a l'engròs de sucre, xocolate i confiteria.
4637 Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies.
4638 Comerç a l'engròs de peixos i mariscos i altres productes alimentosos.
4639 Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentosos, begudes i tabac.
4644 Comerç a l'engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.
4648 Comerç a l'engròs d'articles de rellotgeria i joieria.
4719 Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats.
4724 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments
especialitzats.
4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats.
4741 Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en
establiments especialitzats.
4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats.
4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats.
4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats.
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Informativa de la Presidència de la Generalitat sobre determinats aspectes relacionats
amb l'art. 8 del decret llei 1/2021, de 22 de gener, del consell, pel qual s'aprova el pla
resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la
pandèmia, i que es detallen a continuació:
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4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats.
4777 Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en
mercats ambulants.
4789 Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants.
4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en
mercats ambulants.
4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.
4932 Transport per taxi.
4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.
5010 Transport marítim de passatgers.
5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
5110 Transport aeri de passatgers.
5221 Activitats annexes al transport terrestre.
5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.
5223 Activitats annexes al transport aeri.
5510 Hotels i allotjaments similars.
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
5590 Altres allotjaments.
5610 Restaurants i llocs de menjars.
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
5629 Altres serveis de menjars.
5630 Establiments de begudes.
5813 Edició de periòdics.
5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica.
7420 Activitats de fotografia.
7711 Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers.
7712 Lloguer de camions.
7721 Lloguer d'articles d'oci i esportius.
7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos.
7729 Lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic.
7733 Lloguer de maquinària i equip d'oficina, inclosos ordinadors.
7734 Lloguer de mitjans de navegació.
7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.
7739 Lloguer d'una altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p.
7911 Activitats de les agències de viatges.
7912 Activitats dels operadors turístics.
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades
d'oficina.
8230 Organització de convencions i fires de mostres.
8299 Altres activitats de suport a les empreses.
9001 Arts escèniques.
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques.
9004 Gestió de sales d'espectacles.
9102 Activitats de museus.
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9103 Gestió de llocs i edificis històrics.
9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
9200 Activitats de jocs d'atzar i apostes.
9311 Gestió d'instal·lacions esportives.
9313 Activitats dels gimnasos.
9319 Altres activitats esportives.
9321 Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics.
9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment.
9523 Reparació de calçat i articles de cuir.
9525 Reparació de rellotges i joieria.
9601 Rentada i neteja de peces tèxtils i de pell.
9604 Activitats de manteniment físic.
Així com aquells que havent sol·licitat les ajudes parèntesi en l'anterior
convocatòria (Fase I) i estant inclosos en la llista CNAE d'aquella, han vist la seua
sol·licitud denegada pel requisit del domicili fiscal, però desenvolupen la seua
activitat econòmica en el terme municipal de l'Alqueria de la Comtessa, sempre
que presenten Declaració Responsable de no haver percebut aquesta ajuda en cap
altre municipi.
TERCERA – Finançament

2. L'import assignat per la Generalitat a cada municipi beneficiari ha d'anar destinat a
sufragar el 62,5% del cost total de l'actuació a desenvolupar per l'Ajuntament, havent de
comprometre's aquest a realitzar una aportació del 15% del cost d'aquesta actuació. El
22,5% restant serà́ aportat, en el seu cas, per la Diputació Provincial corresponent.
QUARTA. - Beneficiaris i requisits
4.1 Aquells que havent sol·licitat les ajudes parèntesi en l'anterior convocatòria (Fase I)
i estant inclosos en la llista CNAE d'aquella, han vist la seua sol·licitud denegada per no
complir el requisit del domicili fiscal o de la activitat en el municipi de Beniarjó, sempre
i quan acrediten, mitjançant declaració responsable, que no han percebut aquestes
ajudes en cap altre municipi de la Comunitat Valenciana.
4.2 Per als nous CNAEs, la persona treballadora autònoma o microempresa amb un
màxim de 10 persones treballadores que figuren d'alta en el IAE de l'Alqueria de la
Comtessa segons el que es preveu en l'objecte de les presents bases reguladores i que
complisquen els requisits que s'assenyalen a continuació:
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1. Les ajudes previstes en la present convocatòria disposen d'un import màxim de
22.140,00€, corresponent a l'excedent de la convocatòria anterior de concessió d'ajudes
a autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors enumerades en l'Annex
II del Decret llei 1/2021, de 22 de gener del Consell.
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a) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom/a o una microempresa
que estiga donada d'alta a 31 de desembre de 2020 i que en aqueixa data no tinguen més
de 10 treballadors/as en la seua plantilla.
b) Estar donades d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional
corresponent i en Hisenda i comptar, així mateix, amb el títol habilitant (autorització,
llicència o comunicació ambiental) que permeta la seua obertura i funcionament
conforme a la legislació ambiental en el moment de la presentació de la instància.
c) Acreditar el manteniment de l'activitat en el moment de la sol·licitud de l'ajuda.
d) Que el domicili social, fiscal, o en el seu cas, el local de desenvolupament de
l'activitat es trobe en el terme municipal de l'Alqueria de la Comtessa.
e) No trobar-se incursa en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal
(AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). El requisit de
trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social previst en l'article
13 de la Llei 38/2003, general de subvencions i en l'article 171 de la Llei 1/2015, de la
Generalitat, podrà acreditar-se mitjançant una declaració responsable de la persona
beneficiària inclosa en l'ANNEX II.- Model de sol·licitud.
f) No tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa.
g) No haver rebut aquesta mateixa ajuda en un altre ajuntament.

Estan exclosos amb caràcter general, i per tant no podran tindre la condició de
beneficiari/a dels incentius regulats en les presents normes, les persones físiques o
jurídiques en els qui concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, i ser deutors en període
executiu de l'Administració Local per qualsevol altre ingrés de dret públic.
b) Haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtindre subvencions, segons la Llei General de Subvencions o la Llei General
Tributària.
c) Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les
empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en
general, entitats sense ànim de lucre.
SISENA. - Conceptes subvencionables
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CINQUENA.- Exclusions.
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6.1. Es consideren subvencionables despeses corrents de l'activitat entesos com aquelles
despeses periòdiques indispensables per al desenvolupament i manteniment d'activitat.
Sense caràcter exhaustiu, entre altres es tractaria de:
• Lloguers i rentings
• Subministraments: llum, telèfon, aigua, gas, Internet, Wifi…
• Primes de Segurs
• Serveis de professionals independents: gestors, consultors…
• Despeses de publicitat
• Reparacions i manteniment
• Material d'oficina
• Despeses de desplaçaments i manutenció
• Quotes efectivament pagades en concepte de cotització com a treballador per compte
propi en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (o en Mutualitats professionals
obligatòries)…
• Quotes de Seguretat Social a càrrec de l'empresa pels seus treballadors/as efectivament
pagada
6.2. Aquestes despeses podran haver-se realitzat des del dia 1 d'abril de 2020 fins al
moment de la sol·licitud i hauran de ser acreditats i justificat el seu pagament, com a
mínim, en l'import de l'ajuda que se sol·licita en els termes que es descriuen en l'article
següent.
6.3. L'IVA suportat deduïble no serà objecte de subvenció.

Aquestes despeses i la seua justificació no podran haver sigut presentats per a l'obtenció
i justificació d'altres ajudes públiques.
SETENA- QUANTÍA
7.1 En primer ordre es valoraran aquelles que sol·licitant les ajudes paréntesis en la
anterior convocatoria (Fase I) i estant incloses en la lista CNAE de aquélla, han vist la
seua sol·licitud denegada pel requisit del domicili fiscal, però desarrollen la seua
actividad econòmica en el terme municipal de l’Alqueria de la Comtessa, sempre que
presenten Declaració Responsable de no haver obtès aquesta ajuda en cap altre
municipi.
En aquest cas, les quanties seran:
1. Una quantitat màxima de 2.000 € per cada autònom, titular del IAE que figura en
l'annex, o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
2. Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200 € per cada treballador afiliat a la
Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 de dites microempreses i autònoms.
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6.4. La presentació de despeses justificades per davall de l'import mínim, implicarà la
reducció de la quantia.
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3. Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200€ per cada treballador autònom
col·laborador de l'autònom principal sol·licitant o situació anàloga.
En cap cas l'import de les ajudes podrà ser superior a l'import de les despeses
justificades pels beneficiaris.
En aquest cas, i en ares a la eficiència administrativa, donat què l'Administració ja conta
amb la documentació administrativa, no serà necessari que tornen a presentar sol·licitud
d'ajuda, procedint, l'Administració a resoldre d'ofici.
7.2 En segon ordre, es valoraràn aquelles empreses o autònoms l'activitat de les quals
estiga compresa en els CNAE relacionats en l’objecte de les presents bases.
En aquest cas, les quanties serà:
1. Una quantia fixa de dos mil euros (2.000,00€) per cada persona treballadora
autònoma o microempresa.
En cas què, atenent al nombre de sol·licituds que complisquen els requisits per a accedir
a la condició de beneficiaris, no siga prou el crèdit pressupostari existents, per a totes es
procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció de l'import global màxim
destinat a la mateixa.

HUITENA. – Sol·licituds i documentación a aportar
a) Lloc i forma de presentació de la documentació:
La participació en el present Pla d'ajudes per part dels beneficiaris finals requerirà la
presentació del model normalitzat d'instància (Annex II) en el termini de 15 DIES
NATURALS comptats a partir de l'endemà a la publicació en la web municipal de
l'Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa. Només s'admetrà una sol·licitud per
autònom o microempresa.
La sol·licitud de la subvenció comporta l'acceptació de les presents bases en la seua
integritat.
El model de sol·licitud normalitzat segons model annex II per a l'obtenció de les
subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal:
https://www.lalqueriadelacomtessa.com/tramits-i-gestions.html
La sol·licitud es realitzarà preferentment per mitjans electrònics, en aplicació del que
disposa l'art. 14.3 de la LPACP, tenint en compte l'actual després de la crisi sanitària del
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En cas què, una vegada ateses totes les sol·licituds presentades que complisquen els
requisits per a accedir a la condició de beneficiaris, existirà crèdit pressupostari sobrant,
es procedirà al prorrateig del mateix entre tots els beneficiaris, tant de la primera com de
la segona fase del Pla Resistir.
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Covid19, la declaració de l'estat d'alarma i la limitació de circulació de les persones o
espais d'ús públic.
b) Documentació a aportar pels interessats:
Junt amb la sol·licitud (Annex II), que haurà d'estar firmada per la persona interessada o
el seu representant legal, haurà d'acompanyar-se obligatòriament de la documentació
següent:
1.- Del beneficiari:
a) En el cas d'empresa individual (autònoms/as):
• Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat econòmica amb la seua
data d'alta, el domicili fiscal i el del local de desenvolupament de l'activitat.
• Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la
Mútua professional corresponent.
• Només en el cas de tindre contractats treballadors i a l'efecte d'acreditar el seu número,
TC2 (relació nominal de treballadors) corresponent al mes de desembre de 2020
• Dades Bancàries (en model normalitzat de sol·licitud) degudament emplenats
• (En el seu cas) Autorització de representació conforme al model ANNEX III.Autorització de representació. Només si s'actua en aquest procediment en representació
de tercers.

A estos efectes es considera com microempresa la definida conforme l'annex I del
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, és a
dir, aquella que ocupa un màxim de 10 treballadors, i el volum de negocis del qual anual
o el balanç general del qual anual no supera els 2 milions d'euros.
• Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica que indique l'activitat
econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el local de
desenvolupament de l'activitat.
• Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la
Mútua professional corresponent o alta en règim de seguretat social corresponent dels
socis titulars
• Només en el cas de tindre contractats treballadors i a l'efecte d'acreditar el seu número,
TC corresponent al mes de desembre de 2020
• Informe de Vida Laboral de l'Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.
• Dades Bancàries (en model normalitzat de sol·licitud) degudament emplenats.
2 -De les despeses subvencionables
A l'anterior documentació i a l'efecte de determinar la quantia de la subvenció a atorgar
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b) En el cas de microempreses:
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en funció de les despeses realitzades, s'hauran d'afegir els documents justificatius de la
despesa i el seu pagament, tenint en compte que s'admetran els realitzats des de l'1
d'abril de 2020.
3-Declaracions responsables incloses en la sol·licitud:
• Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS).
• Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la
condició de beneficiària, a què fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003, General de
Subvencions
• Declaració no estar incurs/a en causes d'exclusió del art.5 de les normes reguladores de
les presents ajudes
• Declaració responsable d'haver justificat qualsevol subvenció municipal que li haja
sigut concedida amb anterioritat
• Declaració responsable de no haver sigut beneficiari del "Pla Resistir" en
qualsevol altre municipi de la Comunitat Valenciana.
• Declaració responsable que accepta sotmetre’s a les actuacions de Control financer
que precise la comprovació de les ajudes per part de l’Ajuntament de l’Alqueria de la
Comtessa.
•Declaració responsable que no s’han utilitzat ni s’utilitzaran les despeses presentades
per a la concessió d’esta ajuda, per a la justificació i obtenció d’altres ajudes públiques.

5 No serà necessària l'acreditació dels documents que ja es troben en poder de
l'Administració en aplicació al que s'estableix en l'apartat d) de l'art. 53.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
6-. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'article 66 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, o falte algun document complementari dels exigits, es requerirà als
interessats perquè esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb
indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia
resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'art. 21 de la citada Llei.
NOVENA. - Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de la subvenció estaran sotmesos a les obligacions següents:
a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent, així com
qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de
control.
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4-La presentació de sol·licitud implica el coneixement i acceptació de les presents
normes reguladores.
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b) Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte
per a la concessió de les subvencions arreplegues en les presents normes. Tota alteració
de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les subvencions podrà donar
lloc a la modificació de la resolució de concessió i eventualment a la seua revocació.
c) Reintegrar els fons rebuts en cas de no complir amb els requisits i condicions i
obligacions establides en les normes, així com els supòsits regulats en l'article 37 de la
Llei 38/2003 General de Subvencions (LGS), i en particular, per obtindre la subvenció
falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho hagueren
impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de
comprovació i control financer prevista en l'article 14 de la LGS.
DESENA. Procediment
El procediment per a la concessió d'aquesta ajuda s'iniciarà, una vegada obert el termini
de presentació de sol·licituds.
La competència per a l'ordenació i instrucció dels expedients correspondrà a l'Alcaldia.
Així mateix, realitzarà d'ofici quantes actuacions estime necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de
formular-se la proposta de resolució.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'article 66 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o
no s'acompanye la documentació que d'acord amb esta convocatòria resulte exigible, de
conformitat amb l'article 23.5 de la Llei General de Subvencions, l'òrgan competent
requerirà a l'interessat/a perquè en el termini màxim i improrrogable de tres dies hàbils,
comptats a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la publicació en el Tauler
d'Edictes i web de l'Ajuntament, esmene la falta o acompanye els documents preceptius,
amb indicació que, si així no ho fera, es considerarà que desistix de la seua petició,
prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'article 21 de la
repetida Llei
El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de tres mesos a comptar del
següent a la presentació de les sol·licituds.
La falta de resolució expressa suposarà desestimació de la sol·licitud per silenci
administratiu.
La resolució de concessió de les subvencions es publicarà en la web municipal i en el
taulell d’anuncis i contindrà tant l'atorgament de les subvencions, que fixarà
expressament la seua quantia i incorporarà, en el seu cas, les condicions, obligacions i
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Es declara la tramitació d'urgència del procediment per raó de l’interès públic perseguit
donada la naturalesa de les subvencions que les mateixes emparen.
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determinacions accessòries al fet que ha de subjectar-se la persona beneficiària
d'aquestes, com la desestimació expressa de la resta de les sol·licituds, en el seu cas
La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs
potestatiu de reposició de conformitat amb la Llei 39/2015 o recurs contenciósadministratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent Jutjat, de conformitat
amb la Llei 29/1998.
ONZENA- Justificació i pagament
a) La justificació d'aquestes ajudes i el compliment de la seua finalitat es consideraran
realitzades, mitjançant la presentació de tota la documentació exigida en aquestes
normes, per la qual cosa, una vegada resolta la concessió de l'ajuda, es tramitarà el
pagament de la mateixa a la persona beneficiària que es realitzarà en un pagament únic
per la totalitat de l'import concedit, mitjançant transferència bancària al compte indicat
en la sol·licitud, a partir de la data de la resolució de concessió, sense que siga
necessària la constitució de garanties.
b) L'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa es reserva la facultat de resoldre i deixar
sense efecte l'ajuda concedida, totalment o parcialment, si el sol·licitant falseja dades,
fets o documents aportats a l'expedient.

L'incompliment per les persones beneficiàries de qualsevol dels requisits, condicions,
obligacions i altres circumstàncies que van donar lloc a l'atorgament de l'ajuda, donarà
lloc a la incoació, per l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes, del
corresponent expedient, que podrà finalitzar, en el seu cas, amb l'anul·lació de l'ajuda
concedida i l'obligació de reintegrar les ajudes percebudes i els interessos de demora des
del moment del pagament d'aquestes.
TRETZENA .- Marc legal
El marc legal pel qual es regiran aquestes subvencions està constituït per:
• La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
• El Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local.
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DOTZENA. - Reintegrament de les ajudes
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• Llei reguladora de les Hisendes Locals, Text Refós aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març
• El DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla
Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la
pandèmia.
• Les presents Normes Reguladores.
• Les Bases d'Execució del Pressupost Municipal.
• L'altra legislació vigent aplicable.
CATORZENA- Protecció i cessió de dades
a) En compliment del que es disposa 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 facilitades, així com els que siguen requerits a posteriori per a completar
l'expedient, seran integrats en la base de dades, la titularitat i l'ús de la qual correspondrà
a l'ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa.

c) La presentació de sol·licitud d'ajuda implicarà l'acceptació de la cessió de les dades
contingudes en aquesta, així com la dels relatius a l'ajuda en el seu cas concedida, a
l'Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa, amb finalitats d'estadística, avaluació i
seguiment i per a la comunicació dels diferents programes i actuacions per a la
promoció empresarial.
QUINZENA -Publicitat de la subvenció
L'Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa podrà fer publicitat de la subvenció
concedida. Així mateix, i a l'efecte de donar compliment a l'article 18 de la LGS, la
concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista que se situarà
de manera electrònica o per qualsevol altre mig, en la qual figuraran el nom i import de
les persones i empreses beneficiàries.
SETZENA. Interpretació de les presents bases.
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b) Amb la cessió de les dades, es presta consentiment exprés perquè es puga dur a terme
el tractament d'aquests, sempre per al compliment de les finalitats anteriorment
indicades. Així mateix, queda informat que podrà exercitar el seu dret d'accés,
rectificació, oposició i supressió (dret a l'oblit), limitació del tractament i sol·licitar la
portabilitat de les seues dades, així com revocar el consentiment prestat, mitjançant
registre electrònic o dirigint-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament en
qualsevol de les formes previstes en la llei 39/2015.
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En cas de dubte o interpretació de les bases, convocatòria, acord de resolució o
qualsevol altre document de l'expedient, resoldrà l'Òrgan concedent, podent, en el cas
que ho considere necessari, sol·licitar amb un informe previ de l'Instructor.
En l’Alqueria de la Comtessa, a data de la signatura.
Salvador Femenia Peiró
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