BASES REGULADORES DE LES AJUDES MUNICIPALS A PERSONES EMPRENEDORES
DEL MUNICIPI D'ALMUSSAFES 2020
EXPOSICIÓ DE MOTIUS I NORMATIVA APLICABLE
Estes ajudes desenvolupen una de les accions previstes en la Línia Estratègica número 5,
Potenciació de l'activitat emprenedora i de l'economia social, del Pla Estratègic de Foment
d'Ocupació 2016/2020 aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 14 de gener de
2016.
Les Pimes i els/les autònoms/es són el motor de l'economia en general i l'economia local
en particular. Es tracta d'una economia dinàmica que es troba especialment afectada per les
fluctuacions dels mercats. L'Ajuntament d'Almussafes, conscient de les dificultats que tenen les
persones emprenedores per a trobar el suport financer i administratiu que necessiten a l'hora
d'iniciar i/o mantindre l'activitat empresarial, proposa una sèrie de mesures orientades a facilitar la
creació d'ocupació, que reforcen i complementen les que ja s'adopten des de l'administració
central i autonòmica.
Es pretén dinamitzar la xicoteta i mitjana empresa i el comerç tradicional, més necessari de
suport públic per les dificultats del mercat actual. Per este motiu, l'Ajuntament vol incidir en la
promoció de l'ocupació de les persones desempleades per mitjà d'una línia de foment de
l'autoocupació.
Estes subvencions es regiran, a més de per allò disposat en estes Bases, per les Bases
d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament d'Almussafes 2019, les Ordenances de l'Ajuntament
d'Almussafes que puguen ser-li d'aplicació, la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de
Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament, i la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
BASE PRIMERA. Objecte.
L'objecte de la present convocatòria és estimular la generació de nous llocs de treball
mitjançant la creació d'empreses i promoció del treball autònom com a alternativa a l'ocupació per
compte aliè.
Se subvencionarà a les persones treballadores autònomes o equivalent, sempre que a la
data de la concessió de la subvenció es mantinga l'activitat, que s'hagen donat d'alta en el Règim
Especial de Persones Treballadores Autònomes o equivalent, entre l'1 d’octubre de 2019 i el 30 de
setembre de 2020.
Se subvencionarà també la constitució d'empreses d'economia social per mitjà de la
incorporació de socis/es treballadors/es o socis/es cooperativistes encara que el règim a la
seguretat social que s'aplique siga el de règim general, així com professionals col·legiats d'alta en
la Mutualitat del col·legi professional corresponent.
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A través del conveni amb el Pacte Territorial per l'Ocupació de la Ribera (PATER), l'objecte
del qual és la col·laboració per al foment i promoció de la cultura emprenedora i la creació
d'empreses en el municipi d'Almussafes, afavorir la cooperació empresarial i la millora de la
competitivitat de les PIMEs, l'Agència de Desenvolupament Local posarà a disposició de les
persones desempleades que ho sol·liciten, tota la informació i assessorament en matèria de
formació i orientació necessàries per a l'inici d'una activitat empresarial.
Les ajudes previstes en la present convocatòria estaran subjectes als principis de
publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació en la seua gestió, així com als
requisits d'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització de recursos
públics.
BASE SEGONA. Finançament
L'assignació per a les ajudes regulades en les presents bases serà a càrrec de l'Aplicació
Pressupostària 2410.470.01 de Subvencions promoció de l'Ocupació – Línia Emprenedors del
pressupost vigent, consignat a este efecte per l'Ajuntament d'Almussafes, per un import inicial de
9.000 € sense perjuí que es puga augmentar l'import, prèvies modificacions pressupostàries
corresponents.
La concessió d'estes subvencions queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el moment en què es dicte la resolució de la concessió.
En cas que els compromisos que es deriven de l'aprovació de les bases es diferisquen a
exercicis posteriors quedaran condicionats a l'existència de crèdit pressupostari suficient i adequat
per a atendre-les en els corresponents Pressupostos.
BASE TERCERA. Concepte subvencionable i límit de les ajudes.
Les ajudes aniran destinades a subvencionar les despeses corrents: Seguretat Social,
lloguer, llum, aigua, telèfon, assessoria, etc. a aquelles persones emprenedores del municipi
d'Almussafes, que s'hagen donat d'alta en el Règim Especial de persones Treballadores
Autònomes (RETA), equivalent o assimilat, o Règim General en el cas d'economia social.
La quantia de la subvenció serà d'un màxim de 3.000 Euros per a un període màxim de 12
mesos. La subvenció s'aplicarà durant un període mínim de 6 mesos des de l'alta del treballador/a
autònom/a en el RETA (o equivalent).
L'ajuda màxima es percebrà si es manté l'alta durant dotze mesos consecutius. En cas que
l'activitat i alta es mantinga per 6 o més mesos i menys de 12, l'ajuda es prorratejarà.
La persona emprenedora haurà d'aportar la corresponent documentació justificativa tal
com s’indica a la base 10.5. No s'acceptaran factures corresponents a gastos de material
inventariable.
La persona emprenedora aportarà declaració responsable de no haver rebut altres
subvencions, ajudes o ingressos per als mateixos gastos subvencionats. Així mateix, la persona
sol·licitant es compromet a comunicar a l'Administració la percepció de qualsevol altra subvenció
durant el període de vigència de la subvenció concedida per l'Ajuntament i realitzar el
reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.
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Només es podrà ser beneficiari/ària d'esta subvenció una vegada durant la vigència de la
present convocatòria, amb independència del temps de permanència d'alta en l'esmentat règim,
que en cap cas serà inferior als 6 mesos, perdent en cas contrari tot dret a la subvenció.
BASE QUARTA. Beneficiaris/àries.
Podran ser beneficiaris/àries de les ajudes que es regulen en la present convocatòria les
persones desempleades que compleixen amb els següents requisits:
• Estar empadronat/da i mantindre la residència efectiva en el municipi d’Almussafes al
menys un any abans de la data de publicació d’esta convocatòria i es mantinga
l’empadronament durant el període subvencionat que serà com a mínim de 6 mesos
segons el que s’estableix a la Base Tercera.
• Consten inscrits/es en GVA LABORA com a desempleats/des en data immediatament
anterior a la data d'alta en la Seguretat Social.
• Presenten un pla de negoci que siga considerat viable econòmica i tècnicament per la
Comissió tècnica.
• Es constituïsquen com a persones treballadores autònomes o equivalent donant-se d'alta
en el Règim Especial de persones Treballadores Autònomes o equivalent, a partir de l'1
d’octubre de 2019 fins al 30 de setembre de 2020.
Se subvencionarà també l'establiment com a autònom/a d'un/a únic/a familiar
col·laborador/a que convisca amb l'autònom/a principal, sempre que reunisca els requisits
anteriors. Així mateix, aquelles persones que donant-se d'alta en el RETA pertanyen a una CB,
Societat Civil o persona jurídica.
A estos efectes, es considerarà familiar que convisca amb l’autònom/a principal: el/la
cònjuge, descendents, ascendents i la resta de parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon
grau inclusivament i, si és el cas, per adopció que convisquen amb l'autònom/a principal.
Als efectes de computar la data d'inici de l'activitat, es tindrà en compte la que conste en la
resolució d'Alta en el RETA, o document equivalent.
•
També podran ser beneficiaris/àries d'esta subvenció, els/les socis/es-treballadors/es o
socis/es cooperativistes de les Societats Laborals i de les Cooperatives de Treball Associat, que
hagen sigut constituïdes entre l'1 octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020, encara que el
règim de la Seguretat Social dels/de les socis/es siga el règim general.
•
Només es concedirà subvenció per a la incorporació com a soci/a treballador/a a una
societat laboral, quan la persona incorporada subscriga una participació en la societat el valor
nominal de la qual no siga inferior a aquell que tinga qualsevol dels/de les socis/es i l'import no
siga inferior a 500 €.
•
Les societats civils, mercantils o mercantils especials (economia social) també hauran
d'estar constituïdes i iniciar la seua activitat entre l'1 octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.
•
Que subscriguen el conveni d'adhesió al Pla Estratègic d'Ocupació de l'Ajuntament
d'Almussafes.
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.- Exclusions
No podran obtindre la condició de beneficiàries aquelles persones:
-En les quals concórrega alguna de les circumstàncies a què es refereix l'article 13, apartat
2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
-No estiguen al corrent amb els pagaments amb la seguretat social i de l'Agència estatal
tributària, així com en les obligacions de pagament amb l'Ajuntament d'Almussafes.
-Així mateix, queden excloses les persones que hagen sigut beneficiàries d'esta subvenció
per a persones emprenedores en convocatòries anteriors.
BASE CINQUENA. Obligacions de les persones beneficiàries.
Els/les beneficiaris/àries estaran obligats/ades a:
•
Mantindre l'alta d'autònom (o equivalent) un mínim de 6 mesos.
•
Complir amb les obligacions que, amb caràcter general, s'arrepleguen en l'article
14 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, de La Llei General de Subvencions.
•
Facilitar totes les dades i informació requerides per l'Ajuntament d'Almussafes en
qüestions relacionades amb la concessió d'esta subvenció.
BASE SISENA. Presentació de sol·licituds i termini.
• Les sol·licituds es presentaran Telemàticament a través de la seu electrònica de
l'Ajuntament d'Almussafes. Alternativament, es presentaran en el Registre auxiliar de
l'Agència de Desenvolupament Local, en el Registre General de l'Ajuntament d'Almussafes
o per qualsevol dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
• Les sol·licituds per a l'obtenció de les ajudes regulades en les presents bases es
presentaran en imprés normalitzat, que podrà retirar-se en l'Agència de Desenvolupament
Local, l'IMAC de l'Ajuntament d'Almussafes o des de la pàgina web www.almussafes.es.
• El termini de sol·licitud d'ajudes s'iniciarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província i s'estendrà fins al 30 de setembre de 2020, sempre que hi
haja crèdit disponible.
• Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la documentació següent:
EN TOTS ELS CASOS:
1. Document nacional d'identitat del/de la treballador/a autònom/a o del permís de treball i
residència si el/la treballador/a fora estranger/a no comunitari/a.
2. Certificat d'estar inscrit com a desempleat/ada en GVA LABORA, anterior a la data d'alta
en la Seguretat Social o, a falta d'això, Informe de Vida Laboral actualitzat més Certificat de
períodes d'inscripció en GVA LABORA.
3. Pla d'empresa i estudi de viabilitat.
4. Resolució d'Alta en el Règim Especial de persones Treballadores Autònomeso equivalent o
Document Únic Electrònic CIRCE amb el codi segur de verificació si s'ha fet a través de
tramitació telemàtica en un PAIT (Punt d'Assessorament i Inici de Tramitació).
5. Model d'alta de pagament per transferència (Imprés normalitzat)
6. Conveni d’Adhesió al Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament
d’Almussafes. (Imprés normalitzat)
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7. Certificat d'estar al corrent amb les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
(En cas de no autoritzar a l'Ajuntament a consultar-ho).
Documentació inclosa dins de la sol·licitud normalitzada:
8. Declaració responsable de no rebre cap altra ajuda pel mateix concepte subvencionat per
l'Ajuntament, i en cas de rebre-la que l'ajuda rebuda d'altres entitats junt amb la de
l'Ajuntament no supera el cost total de l'activitat.
9. Compromís de sotmetre's a les actuacions d'inspecció i control que puga realitzar
l'Ajuntament als efectes de comprovar la inversió de la subvenció a la finalitat objecte
d’esta.
10. Compromís de comunicar a l'Ajuntament, només siga coneguda la percepció de qualsevol
altra subvenció per a la mateixa finalitat, amb el compromís de reintegrar les quantitats
indegudament percebudes.
Per a Autònoms/es:
-Declaració Censal (models 036 o 037).
A més, per a AUTÒNOMS/ES COL·LABORADORS/ES:
-Llibre de família.
-DNI del titular de l'explotació.
-Alta en Règim Especial de persones Treballadores Autònomes o equivalent (RETA) de
l'autònom/a col·laborador/a.
En el cas de societats civils o mercantils, documentació justificativa de la participació de
les persones treballadores autònomes o equivalent en, com a mínim, el 51% del capital
social de l'empresa.
En el cas de professionals col·legiats/ades d'alta en la Mutualitat del col·legi professional
corresponent, la condició d'exercents s'acreditarà per mitjà de certificat de l'AEAT en el
qual consten les altes i baixes en el Cens d'Obligats Tributaris.
A més, per a SOCIS/ES TREBALLADORS/ES O COOPERATIVISTES D'EMPRESES
D'ECONOMIA SOCIAL INCLOSOS/ES EN EL RÈGIM GENERAL S.S.:
-Certificat que faça constar la data d'alta i permanència com a soci/a treballador/a o soci/a
cooperativista incorporat a la Societat, adjuntant-se la corresponent escriptura pública en què es
documente la subscripció d'accions o participacions, de classe laboral, en quantia suficient per a
complir el requisit establit en la base quarta Beneficiaris/àries.
-Còpia del contracte de treball del/de la soci/a. En el cas d'incorporació a una cooperativa,
certificat que faça constar la duració de la jornada que té fixada la persona que s'incorpora, i el
percentatge que suposa sobre la jornada completa.
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o falte algun document que, d'acord amb
estes bases, resulte exigible, es requerirà a la/les persona/es interessada/es perquè en el termini
de 10 dies esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb indicació que, transcorregut el
termini sense que ho haguera fet, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, en els termes que
preveu l’article 68.1 de la Llei 39/2015, per mitjà de la corresponent resolució administrativa.
•

La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del/de la sol·licitant
perquè l'òrgan concedent obtinga de forma directa l'acreditació de les circumstàncies relatives a
les obligacions amb l'Ajuntament d'Almussafes, així com la comprovació del seu empadronament.
•

BASE SETENA. Publicitat.
Una vegada aprovades, el text íntegre de les bases es remetrà a la Base de Dades
Nacionals de Subvencions (BDNS) per a la seua publicació, quedant exposades, tant en el Tauler
d'Anuncis de l'Ajuntament d'Almussafes com en la seua pàgina web www.almussafes.es
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L'acord de concessió d’estes, junt amb les dades dels/de les beneficiaris/àries, es remetrà
a la BDNS, i es publicarà en el Tauler d'Anuncis i pàgina web de l'Ajuntament.
Així mateix, en compliment de l'obligació imposada per l'art. 33 del R.D. 828/2013, de 25
d'octubre, en relació amb l'art. 3, apartat 2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, TRLCSP,
l'Ajuntament inclourà en la declaració anual que efectua a la Delegació d'Hisenda les subvencions
concedides.
BASE HUITENA. Procediment de concessió.
8.1. D'acord amb el que estableix l'art.22 de la Llei General de Subvencions, estes ajudes
s'atorgaran per mitjà de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible de conformitat
amb el pressupost municipal per a l'exercici 2020.
Les sol·licituds es tramitaran segons el seu registre d'entrada i les ajudes es concediran segons
l'orde en què s'hagen completat els expedients, fins al límit del crèdit oferit.
La concessió de l'ajuda s'efectuarà seguint l'orde de prelació establit per la data i hora en què la
sol·licitud haja tingut l'entrada. L'orde de prelació corresponent a cada sol·licitud quedarà establit
quan aquesta continga tota la documentació requerida en aquestes bases.
8.2. Tant la tramitació, com la Instrucció del procediment de concessió i seguiment d'estes
subvencions, correspondrà a la Comissió de Valoració. Es crearà una Comissió Tècnica de
seguiment de les sol·licituds.
8.3. Revisades les sol·licituds per l'Òrgan instructor, s'emetran els informes necessaris i es
formularà proposta per l'Òrgan Col·legiat després de l'avaluació i examen dels expedients
completats i fins a l'esgotament del crèdit disponible de conformitat amb el pressupost municipal
per a l'exercici 2020. Esta proposta contindrà el resultat de l'avaluació efectuada i determinarà les
persones subvencionades, així com l'import de l'ajuda a cadascuna d'elles.
L'òrgan col·legiat estarà integrat per:
a) El Regidor d'Ocupació, que actuarà com a President.
b) La Directora de l'Agència de Desenvolupament Local.
c) La Secretària General o persona en qui delegue.
d) L'Interventor o persona en qui delegue.
e) Una funcionària del departament que actuarà com a Secretària.
f) Podran participar altres entitats col·laboradores per a la valoració de les sol·licituds, com ara
l’Associació d'empresaris i comerciants, AECAL, el Pacte Territorial per l'Ocupació de la Ribera,
PATER, Associació de Desempleats Actius d'Almussafes, ADA, etc.
BASE NOVENA. Resolució de concessió de les ajudes.
9.1. La Junta de Govern Local adoptarà els acords substantius sobre la concessió o denegació de
les ajudes, amb independència de la seua quantia, amb un informe previ de l'Òrgan Col·legiat en
els termes que preveu l'article 25.5 de la LGS.
9.2. El termini màxim per a resoldre i notificar l'ajuda és de sis mesos des de l'endemà de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut este termini sense que s'haja
dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu,
d'acord amb el que estableix l'article 25.5 de la LGS.
9.3. Les causes de nul·litat i anul·labilitat del procediment són les regulades en la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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9.4. La resolució de concessió de les ajudes fixarà expressament la seua quantia i incorporarà, si
és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar-se la
persona beneficiària d'estes, i es notificarà a les persones interessades en els termes que preveu
l’article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
9.5. En els casos de circumstàncies o casuístiques no previstes de forma expressa en estes
bases, o que susciten dubtes quant a la seua interpretació a l'hora de dictar resolució, caldrà
ajustar-se als criteris que determine la Comissió Tècnica.
9.6. La concessió d'aquestes subvencions queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el moment en el qual es dicte la resolució de la concessió.
BASE DESENA. Pagament i justificació
10.1. Els pagaments de la subvenció es realitzaran una vegada l'Ajuntament d'Almussafes haja
comprovat que el/la sol·licitant es troba al corrent del compliment d'obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, i que no té deutes amb l'Ajuntament d'Almussafes.
10.2. L'import serà el que s'ha establit en la BASE TERCERA de les presents bases, fins a un
màxim de 3.000 €.
10.3. Una vegada concedida la subvenció en els termes de les presents bases, l'Ajuntament
anticiparà, sense necessitat de cap garantia, un primer pagament del 50 % del màxim
subvencionable (fins a 1.500,00 Euros).
El 50 % restant (1.500€) s'abonarà als/les beneficiaris/àries una vegada hagen justificat la totalitat
de la subvenció, 3.000 € i sempre que hi haja disponibilitat pressupostària.
10.4. El/la beneficiari/ària està obligat a mantindre l'alta en el règim d'autònoms durant un mínim
de 6 mesos.
Per al cobrament del 50 % restant el/la beneficiari/ària haurà de presentar l'acreditació de tots
estos requisits a la Comissió Tècnica abans dels 2 mesos a partir de la finalització dels 12 mesos
subvencionables. En cas que, transcorregut el termini, no s'haja rebut notificació de la resolució
del pagament de l'ajuda, la justificació de la subvenció s'haurà de realitzar com a màxim dins dels
15 dies a partir de la notificació d’esta.
Quadre explicatiu:
Període
Mesos
subvencionable

Ajuda

Pagament

Mínim

6

1.500Euros A la presentació de la sol·licitud

Màxim

12

1.500Euros A la justificació total de l'ajuda (12 mesos)

TOTAL

12

3.000 Euros

Períodes mínims i màxims subvencionables per emprenedor/a
Alta d'autònom/a mínima:
6 mesos
Màxim subvencionable:
12 mesos.
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Pagament de les ajudes.
50 % a la presentació de la documentació
50 % a la justificació total de l'ajuda (12 mesos)

1.500 Euros.
1.500 Euros.

10.5. La justificació de les ajudes es realitzarà mitjançant la presentació de FACTURES EMESES
DURANT TOT EL PERÍODE subvencionable, documentació acreditativa del pagament del lloguer,
llum, aigua, telèfon, assessoria, o altres gastos corrents si és el cas, factures, extracte bancari o
documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa acreditativa del pagament, amb indicació de perceptor, concepte i import de les
despeses.
Tal com s'indica en la BASE TERCERA. Concepte subvencionable i límit de les ajudes.
“Les ajudes aniran destinades a subvencionar els gastos corrents: Seguretat Social, lloguer, llum,
aigua, telèfon, assessoria, etc (...)”, no s'acceptaran factures corresponents a gastos de material
inventariable.
10.6. El pagament es realitzarà per mitjà de transferència bancària al compte corrent de l'entitat
financera indicada pel/ la sol·licitant en el document model d'alta de pagament per transferència.
(Imprés normalitzat)
10.7 La comprovació de la justificació dels gastos es realitzarà pels/per les tècnics de l'Agència de
Desenvolupament Local, amb el vistiplau del/de la Regidor/a delegat/da de l'àrea, emetent un
informe en el qual s'indicarà que s'han comprovat els justificants, que s'adeqüen a la finalitat de la
subvenció i que el seu import és igual o superior a la subvenció concedida.
10.8. Transcorregut el termini per a la justificació de la subvenció sense que s'haja realitzat per l’/la
interessat/da, o esta fora insuficient, es procedirà per l'administració a requerir i concedir un
termini improrrogable de 10 dies perquè s'acredite la realització del gasto, transcorregut el qual
sense que s'esmenen les deficiències observades, es procedirà sense més a la revocació de la
subvenció concedida i, si és el cas, a la sol·licitud dels reintegraments procedents.
BASE ONZENA. Reintegrament de les subvencions
11.1. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en
tot cas l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens
públics o privats en els supòsits descrits en la BASE DOTZENA, podrà donar lloc a la modificació
de la resolució de concessió.
11.2. La falta de justificació en termini portarà amb si l'exigència del reintegrament de l'import
avançat i la liquidació dels corresponents interessos de demora, a més de la pèrdua del dret a la
percepció de la resta de la subvenció no anticipada.
11.3. Donaran lloc a l'obligació de reintegrar les quantitats percebudes, així com l'exigència de
l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència
del reintegrament, els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei General de Subvencions i de
conformitat amb el que estableixen els articles 91, 92 i 93 del Reial Decret 887/2006.
11.4. El que disposen els paràgrafs precedents serà aplicable sense perjuí de la possible
qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del corresponent procediment
sancionador, de conformitat amb els articles 52 i següents de la Llei General de Subvencions i el
Títol IV del Reial Decret 887/2006.
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11.5. Quan el compliment s'aproxime de manera significativa al compliment total i s'acredite una
acció inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, la quantitat a reintegrar
vindrà determinada per l'aplicació dels criteris enunciats en el paràgraf n) de l'apartat 3 de l'art. 17
de la LGS. En estos casos d'incompliments parcials, l'òrgan competent determinarà la quantitat a
reintegrar, responent al principi de proporcionalitat en funció dels costos justificatius i les
actuacions acreditades, de conformitat amb el punt 2 de l'art. 37 de la LG.
11.6. Sense perjuí d'iniciar el procediment de reintegrament, la persona o empresa beneficiària
podrà efectuar la devolució voluntària de la quantitat percebuda en el Compte operatiu ES25 3058
2279 7127 2000 2935 de CAJAMAR, calculant-se els interessos de demora fins al moment en
què es produïsca la devolució efectiva per la seua banda.
BASE DOTZENA. Incompatibilitats.
Les ajudes seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos pel mateix concepte
sempre que:
•
En el seu conjunt totes les ajudes no superen el total de gastos elegibles.
•
Les ajudes concedides per altres Administracions no hagen sigut declarades incompatibles
amb altres ajudes.
La presentació de la sol·licitud de les ajudes comporta la declaració responsable que la suma de
les ajudes de l'Ajuntament d'Almussafes junt amb altres subvencions o ajudes percebudes per a la
mateixa finalitat no supera el cost total del que se subvenciona. Així mateix, el sol·licitant es
compromet a comunicar a l'Administració la percepció de qualsevol altra subvenció durant el
període de vigència de la subvenció concedida per l'Ajuntament i, en cas que la suma de les
ajudes supere el cost total, realitzar el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament o
en excés.
BASE TRETZENA. Control de les ajudes i acceptació de les bases.
Correspondrà a l'Òrgan Col·legiat la funció de control de les subvencions concedides, així com
l'avaluació i el seguiment de les ajudes regulades en les presents bases.
Al final del període objecte de la subvenció l'Òrgan Col·legiat avaluarà la documentació
presentada i emetrà un informe sobre el compliment de les condicions per a ser beneficiari/ària.
La presentació de la sol·licitud de l'ajuda implica l'acceptació de les obligacions contingudes en les
presents bases. La persona beneficiària estarà obligada a sotmetre's a les actuacions de control
que s'estimen convenients.
BASE CATORZENA. Protecció i cessió de les dades.
L'Ajuntament d'Almussafes adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i
confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes.
L’/la usuari/ària podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i
cancel·lació reconeguts en l'esmentat Reglament (UE). L'exercici d'estos drets pot realitzar-lo el
propi usuari a través d'adreça electrònica: almussafes_ad1@gva.es o en la direcció: C/ Drassanes
S/N, 46440 – Almussafes (València).
L’/la usuari/ària manifesta que totes les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a
mantindre-les actualitzades, comunicant els canvis a l'Ajuntament d'Almussafes.
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La presentació de sol·licitud d'ajuda implicarà l'acceptació de la cessió de les dades contingudes
en esta, així com la de les referents a l'ajuda en el seu moment concedida, a l'Ajuntament
d'Almussafes i organismes dependents, i a la resta d'organismes públics, amb finalitats
d'estadística, avaluació i seguiment i per a la comunicació dels diferents programes i actuacions
per a la promoció empresarial.
Així mateix, i a l'efecte de fer complir l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista que
es publicarà de forma electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran les persones i
empreses beneficiàries i l'import de l'ajuda.
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