
BASES REGULADORES DE LES AJUDES MUNICIPALS A LA
CONTRACTACIÓ I QUALIFICACIÓ 2019/2020

EXPOSICIÓ DE MOTIUS I NORMATIVA APLICABLE
Les presents ajudes, amb les quals es pretén fomentar l'ocupació de qualitat en les persones
treballadores del municipi d'Almussafes, es desenvolupen a partir la Línia Estratègica número 6.-
Promoció  de  l'ocupació  i  autoocupació  del  Pla  Estratègic  de  Foment  d'Ocupació  2016/2020
aprovat per l'Ajuntament Ple el 14 de gener de 2016.

Aquestes subvencions es regiran, a més d'en el que es disposa en aquestes Bases, per les Bases
d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament d'Almussafes per a l'exercici 2020, les Ordenances de
l'Ajuntament d'Almussafes que puguen ser-li aplicable,  Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023
aprovat per l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 9 de gener de 2020, l'Ordenança General
de Subvencions de l'Ajuntament d'Almussafes, 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 Reglament de la Llei
General de Subvencions, 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:
1.- Fomentar la contractació i l'ocupació, així com afavorir la inserció del col·lectiu de persones
desocupades residents en el municipi d'Almussafes tant a jornada completa com a temps parcial,
per mitjà de l'establiment d'ajudes econòmiques destinades a la contractació.
2.- Fomentar l'estabilitat de l'ocupació a través de la les ajudes a la contractació indefinida.
3.- Afavorir l'estabilitat laboral a través de la qualificació de les persones treballadores secundant i
incentivant la formació i el reciclatge professional en les empreses.

Les contractacions i la formació a les quals fan referència aquestes bases hauran d'efectuar-se
entre  l'1 de novembre de 2018 i el 31 de gener de 2020 i hauran d'establir-se amb persones
empadronades en el municipi d'Almussafes.

BASE SEGONA. Financiació

La concessió d'aquestes ajudes queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en
el moment en què es dicte la resolució de la concessió, segons els criteris establits en els punts
9.2 i 9.3 d'aquestes bases.

L'assignació pressupostària per a les ajudes regulades en les presents bases serà a càrrec de la
partida pressupostària 2410-470.00 Subvencions Promoció de l'Ocupació.-  Línia Empreses del
Pressupost per a l'exercici 2020. 
L'import  global  màxim  que  podrà  assignar-se  en  concepte  d'aquestes  ajudes  per  a  aquesta
convocatòria serà de 165.000,00 €, distribuïts en les següents anualitats:

-Exercici 2020: la part corresponent al 1r 50% de l'import subvencionat o pagament total de la
subvenció rere justificació serà de 110.000,00 €.

       
-Exercici 2021: la part corresponent al 2n 50% de l'import subvencionat després de justificació
serà  de  30.000,00  €,  que  quedaran  condicionats  a  l'existència  de  crèdit  pressupostari
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suficient i adequat per a atendre-les en els corresponents pressupostos per a l'exercici 2021.

-  Exercici  2022:  la  part  corresponent  al  2n  50%  de  l'import  subvencionat  després  de
justificació  serà  de  25.000,00  €,  que  quedaran  condicionats  a  l'existència  de  crèdit
pressupostari suficient i adequat per a atendre-les en els corresponents pressupostos per a
l'exercici 2022.

Aquest import podrà ser incrementat com a conseqüència d'una generació, una ampliació o una
incorporació de crèdit que no requerirà d'una nova convocatòria, de conformitat amb el que es
preveu en l'art. 58, apartat 2 lletra a) punt quart del Reglament de la Llei General de Subvencions.
Així mateix, el referit importe podrà ser minorat, quan en el marc de les polítiques pressupostària i
sostenibilitat financera, s'adopten mesures de no disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de
subvenció que el finança.

BASE TERCERA. Conceptes subvencionables i límit de les ajudes

Resultaran subvencionables les contractacions realitzades entre l'1 de novembre de 2018 i el 31
de gener de 2020.

L'empresa només podrà acollir-se a una ajuda per la contractació de la mateixa persona, bé per
contractació temporal o bé per contractació indefinida, no sent acumulables.

L'empresa  aportarà  declaració  responsable  (inclosa  en  l'imprés  de  sol·licitud  de  subvenció
normalitzada) que no ha rebut altres subvencions, ajudes o ingressos per a les mateixes despeses
subvencionades.  Així  mateix,  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.

3.1. CONTRACTACIÓ TEMPORAL.

Resultaran subvencionables amb una ajuda de  2.000€, 2.250€ o 2.500€ segons els casos, les
contractacions realitzades entre l'1 de novembre de 2018 i el 31 de gener de 2020, per un període
ininterromput mínim de 3 mesos a temps complet o en el cas de contractació a temps parcial la
quantia  de  l'ajuda  es  prorratejarà  proporcionalment  amb  una  duració  mínima  de  20  hores
setmanals.

Les ajudes, segons la duració del contracte, seran les següents:
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REQUISITS 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m

A

- Persona desocupada
o
- Contractada prèviament per ETT
o
- Contracte per a la formació i 
aprenentatge de la Formació Professional
Dual.

300 € 350 € 400 € 500 € 650 € 850 € 1.100 € 1.400 € 2.000 €

B

Persona 
desempleada

o 

Contractada 
previament per 
ETT

i a més:
- Dona
o
- Víctima de violència 
de gènere
o
- Major 45 anys
o
- Aturat/a llarga duració,
PLD
o
- Discapacitat
o
- Primera ocupació
o
- Primera experiència 
en el sector (canvi de 
sector)

350 € 400 € 450 € 600 € 800 € 1.050 € 1.350 € 1.700 € 2.250 €

C

Persona 
desempleada

o 

Contractada 
previament per 
ETT

Quan es complisquen 
dos o més dels 
requisits de l'apartat B

400 € 450 € 500 € 700 € 950 € 1.350 € 1.700 € 2.100 € 2.500 €

En el  cas que es realitze  pròrroga del  contracte objecte de la  subvenció aquesta haurà de
comunicar-se abans de la finalització de la present convocatòria, tenint en compte que la quantitat
màxima a percebre per persona contractada serà de 2.000€, 2.250€ o 2.500€ en el seu cas i
sempre que hi haja disponibilitat pressupostària.

3.2. CONTRACTACIÓ INDEFINIDA.

Resultaran subvencionables amb una ajuda de  2.500€, 2.750€ o 3.000€ segons els casos,  la
contractació  indefinida  inicial  o  la  conversió  del  contracte  temporal  en  contracte  indefinit
realitzades  entre  l'1  de  novembre  de  2018  i  el  31  de  gener  de  2020,  les  quals  hauran  de
mantindre's durant un mínim de 2 anys.

En el cas de contractació a temps parcial la quantia de l'ajuda es prorratejarà proporcionalment,
amb una duració mínima de 20 hores setmanals.
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REQUISITS TOTAL

A

Persona desempleada
o
- Contractada previament per ETT
o
- Conversió de contracte temporal en indefinit.

2.500€

B

Persona 
desempleada

o 

Contractada 
previament per 
ETT

o

Conversió de 
contracte 
temporal en 
indefinit

i a més:
- Dona
o
- Víctima de violència de gènere
o
- Major 45 anys
o
- Aturat/a llarga duració, PLD
o
- Discapacitat
o
- Primera ocupació
o
- Primera experiència en el sector (canvi de sector)

2.750€

C

Persona 
desempleada

o 

Contractada 
previament per 
ETT

o

Conversió de 
contract temporal
en indefinit

i a més: Quan es complisquen dos o més dels requisits de 
l'apartat B

3.000€

- Persona Contractada prèviament per ETT. Persones treballadores contractades prèviament per
empreses de treball temporal, ETTs, que se'ls contracte directament per l'empresa.

-  Parats/as de llarga duració. S'entendrà com a persones desocupades de llarga duració,  ser
demandant d'ocupació inscrita ininterrompudament com a aturat en l'oficina d'ocupació durant 12
o més mesos. A aquest efecte, es considerarà interrompuda la demanda d'ocupació per haver
treballat un període acumulat de 90 o més dies en els 365 anteriors a la data de contractació.

- Discapacitat: es considerarà la discapacitat igual o superior al 33%.

-  Primera  ocupació: Es  considerarà  primer  empre  persones  que  tinguen  menys  d'un  any
d'experiència laboral.
- Primera experiència en el sector: Es considerarà primera experiència en el sector persones que,
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tenint experiència laboral en altres sectors, tinguen menys d'un any d'experiència en el sector de
l'empresa contractant.

3.3. AJUDES A LA FORMACIÓ

Resultaran subvencionables els costos de la formació d'una persona treballadora a raó de 10
euros per persona/hora amb un màxim de 1.200 Euros.

Les  accions  formatives  hauran  d'estar  directament  relacionades  amb  l'activitat  de  l'empresa,
tindre una duració mínima de 4 hores i un màxim de 120 hores per persona i realitzar-se a través
d'una empresa acreditada per a la impartició d'aquesta.

Se subvencionarà la formació realitzada entre l'1 de novembre de 2018 i el 31 de gener de 2020
tant de persones en actiu en l'empresa com de persones desocupades que hagen format part de
la plantilla durant l'any anterior a la convocatòria. Les persones desocupades ho acreditaran amb
la vida laboral actualitzada abans de l'inici del curs.

AJUDES A LA FORMACIÓ

REQUISITS
PERSONES

REQUISITS FORMACIÓ AJUDA TOTAL

- Persones desocupades 
que hagen format part de 
la plantilla durant l'any 
anterior a la convocatòria

o

- Persones treballadores 
en actiu

- Accions formatives directament relacionades
amb l'activitat de l'empresa. 

-  Tindre una duració mínima de 4 hores i un
màxim de 120 hores per persona.

-  I  realitzar-se  a  través  d'una  empresa
acreditada per a la impartició d'aquesta.

10 euros per
persona/hora

Màxim
1.200€

BASE QUARTA. Beneficiaris/àries

4.1.  Podran concórrer  les empreses amb qualsevol  forma jurídica,  les  persones físiques i  les
entitats privades sense ànim de lucre sempre que complisquen els següents requisits:

a) En  cas  de  comunitats  de  béns  i  societats  civils,  ha  de  nomenar-se  una  persona
representant apoderada, amb poders suficients per a complir les obligacions que corresponen a
l'agrupació o comunitat de béns. 
b) Que complisquen amb el que es disposa en l'Article 13 de la Llei General de Subvencions.
(inclosa en l'imprés normalitzat de sol·licitud de subvenció).
c) Que s'adherisquen i subscriguen el conveni d'adhesió al Pla Estratègic de Foment d'Ús de
l'Ajuntament d'Almussafes.
d) Que presenten declaració responsable que no es rescindirà el contracte de cap persona
d'Almussafes per a ser substituïda per la nova contractació subvencionada. En cas de no complir-
se aquest requisit es requerirà el reintegrament de la subvenció amb els interessos de demora que
corresponguen. (inclosa en l'imprés normalitzat de sol·licitud de subvenció).

5

Identificador: Ryno FWk0 W1G2 c4si c4o+ EDHd uII=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



4.2. Exclusions

1. No podran beneficiar-se d'aquestes ajudes les persones o entitats en les quals concórrega
alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, l'apreciació de les quals es farà en la forma prevista en aquest article i en el
Reglament de desenvolupament.

2. Queden exclosos d'aquestes ajudes els següents suposats:

a) Les relacions laborals de caràcter especial a què es refereix l'art. 2.1, lletres a), c), d), e), f), g),
h) i  i) del Text Refós de la Llei de l'Estatut de Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu
1/1995, de 24 de març.

b) Contractacions que afecten el cònjuge/parella de fet, ascendents, descendents i la resta de
parents, per consanguinitat o afinitat, fins al primer grau, inclusivament, de l'empresari o els que
exercisquen càrrecs de direcció o siguen membres dels òrgans d'administració de les empreses.
No s'aplicarà  aquesta  exclusió  quan  la  persona  ocupadora  siga  autònoma que  contracte  fills
menors de 30 anys.

c) Contractacions  realitzades  amb  persones  que  en  els  24  mesos  anteriors  a  la  data  de
contractació,hagen finalitzat la seua relació laboral de caràcter indefinit per mutu acord.

d) Les  contractacions realitzades  per  les  empreses de  treball  temporal  per  a  la  posada a  la
disposició de la persona contractada per a prestar serveis en empreses usuàries.

e) Les empreses que hagen sigut excloses de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels
programes d'ocupació per la comissió d'infraccions molt greus, de conformitat amb l'article 46 del
Text  Refós  sobre  Infraccions  i  Sancions  en  l'Ordre  Social,  aprovat  pel  Reial  decret  legislatiu
5/2000, de 4 d'agost.

f) Les empreses que hagen realitzat extincions de contractes de treball per causes disciplinàries o
objectives  declarades  improcedents  per  sentència  judicial  ferma,  o  en  virtut  d'acomiadament
col·lectiu, en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud de l'ajuda.

g) Empreses que hagen rescindit el contracte d'alguna persona treballadora d'Almussafes per a
ser substituïda per la nova contractació subvencionada.

h) Queden excloses les empreses en crisis.

A l'efecte d'aquest Pla, les pimes només tindran la consideració d'empresa en crisi si concorre
alguna de les següents condicions:

• En el cas de societats de responsabilitat limitada, quan haja desaparegut més de la meitat
del seu capital subscrit i s'haja perdut més d'una quarta part del mateix en els últims 12 mesos.
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• En el cas de societats en què almenys algun dels seus socis tenen una responsabilitat
il·limitada sobre el deute de l'empresa, quan haja desaparegut més de la meitat dels seus fons
propis i s'haja perdut més d'una quarta part dels mateixos en els últims 12 mesos.
• Per a qualsevol forma d'empresa, quan s'haja iniciat el procediment per a la declaració de
concurs.

      
Les pimes amb menys de tres anys d'antiguitat no es consideraran en crisi, excepte en el cas que
complisquen la condició prevista en l'epígraf c) de l'apartat anterior.

S'entendrà que les grans empreses es troben en crisis si concorren les condicions establides en el
punt 2.1 de les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració
d'empreses en crisis (DOUE d'1 d'octubre de 2004, 2004/C 244/02).

3. No estar al corrent del pagament de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

4. En el cas d'entitats o persones subjectes a la normativa de prevenció de riscos laborals, no
disposar d'un pla de prevenció de riscos laborals o haver sigut sancionat, en virtut de resolució
administrativa o sentència judicial ferma, per falta greu o molt greu en matèria de prevenció de
riscos laborals, durant l'any immediatament anterior a la data de la sol·licitud de subvenció.

5. En el  cas d'empreses sancionades en virtut  de resolució administrativa o sentència judicial
ferma  per  faltes  molt  greus  (contractacions  en  frau  de  llei,  absència  o  deficiències  en  les
cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors o accions contra els drets d'aquests, etc.)

6. Per  tractar-se  d'ajudes  sotmeses  al  règim  d'ajudes  de  minimis,  establit  en  el  Reglament
1998/2006, de 15 de novembre de 2006, de la Comissió,  les ajudes no podran concedir-se a
empreses dels següents sectors:

a) Pesca i agricultura segons el Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.
b) Producció primària dels productes agrícoles de la llista de l'annex I del Tractat.
c) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o Estats membres, quan l'ajuda estiga
vinculada a la creació i funcionament d'una xarxa de distribució o a altres despeses d'explotació
vinculats a l'activitat d'exportació.
d) Carbó, segons es defineix en el Reglament (CE) núm. 1407/2002.

BASE CINQUENA. Obligacions de les persones i empreses beneficiàries

Sense perjudici del que disposa l'Article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, són obligacions de les empreses beneficiàries:

a) Formalitzar el contracte de treball per escrit.

b)  Realitzar  i  acreditar  davant  l'òrgan  concedent  la  realització  de  l'activitat  que  fonamenta  la
concessió de l'ajuda, així com el compliment dels requisits i de les condicions que la determinen,
mitjançant la documentació que s'especifica en la BASE SETENA "Presentació de sol·licituds i
termini" i en la BASE ONZENA "Pagament i justificació".

c) Comunicar a la persona treballadora que l'acció està subvencionada a través de les Ajudes del
Pla Estratègic de Foment d'Ús de l'Ajuntament d'Almussafes.
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d)  Sotmetre's  a  les  actuacions  de  comprovació  i  control  en  qüestions  relacionades  amb  la
subvenció concedida i aportar tota la informació que siga requerida.

e)  Acreditar  que  es  troba  al  corrent  del  pagament  de les  seues  obligacions  fiscals  i  amb la
Seguretat Social.

f) No tindre cap deute pendent a l'Ajuntament d'Almussafes.

g)  Haver justificat degudament qualsevol subvenció municipal que li  haja sigut concedida amb
anterioritat.

h) Procedir al reintegrament del fons percebut en els supòsits previstos en l'Article 37 de la Llei
38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.

BASE SEXTA. Requisits que han de complir les persones treballadores per les quals se
sol·licita l'ajuda

Les persones treballadores  per  les  quals  se  sol·licita  l'ajuda hauran de complir,  a  data  de la
sol·licitud, a més dels requisits exigits per la legislació vigent, els següents:

a) Estar empadronats/as en el municipi d'Almussafes amb una antiguitat mínima d'1 any previ a la
data  de  presentació  de  la  instància  i  mantindre  l'empadronament  durant  el  període  de
contractació. Es tindran en compte els canvis de domicili temporals, podent comptabilitzar-se el
període mínim exigit en els últims 10 anys anteriors.

b) Estar  inscrites en GVA LABORA com a desocupades,  en el  cas de sol·licitar  l'ajuda per a
CONTRACTACIÓ TEMPORAL i CONTRACTACIÓ INDEFINIDA INICIAL.
Hauran  d'acreditar  aquesta  situació  aportant  Certificat  de  Situació  Laboral  de  GVA LABORA
(SERVEF), o en defecte d'això Certificat de períodes d'inscripció en GVA LABORA (SERVEF) i
Vida laboral o qualsevol altre document que acredite els requisits exigits. EL DARDE PER SI SOL
NO ACREDITA LA SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ. 

Els següents casos quedaran exempts del requisit d'inscripció en GVA LABORA:

1.- En el cas que es realitze un contracte per a la formació i aprenentatge a un alumne de la
Formació Professional Dual.
2.- En el cas de la conversió del contracte temporal en indefinit.
3.-  En  el  cas  de  persones  treballadores  contractades  prèviament  per  empreses  de  treball
temporal, ETTs, que se'ls contracte directament  per l'empresa.
4.- En el cas de les ajudes a la formació.

BASE SETENA. Presentació de sol·licituds i termini

7.1. Les sol·licituds es presentaran Telemàticament a través del procediment denominat “AJUDES
MUNICIPALS A la CONTRACTACIÓ I QUALIFICACIÓ 2018-2020” habilitat a aquest efecte en la
Seu  electrònica  de  l'Ajuntament  d'Almussafes/Tràmits  en  línia/Catàleg  de  tràmits/Adl,  o  per
qualsevol dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
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7.2. El  termini  de  sol·licitud  de  les  ajudes  serà  a  partir  de  l'endemà  a  la  publicació  de  la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província fins al 30 d'octubre de 2020, sempre que hi haja
crèdit disponible.

7.3. DOCUMENTACIÓ

7.3.1 DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA per a la tramitació de la sol·licitud per a tots els casos:
1.- Sol·licitud de Subvenció d'Ajudes Municipals a la Contractació. (Imprés normalitzat) en
la qual s'inclou:

-Manifestació d'haver llegit i acceptar les Bases Reguladores de les Ajudes Municipals
a la Contractació i Qualificació en aquesta convocatòria.
- Declaració responsable de complir els requisits establits en les Bases 4, 5 i 6.
- Declaració responsable del sol·licitant o el seu representant de no estar incurses en
les  prohibicions  per  a  obtindre  la  condició  de beneficiària,  a  la  qual  fa  referència
l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
- Declaració responsable que no han rebut altres subvencions, ajudes o ingressos per
a la mateixa finalitat que superen el cost de la contractació. 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.
-  Declaració  responsable  de  no  tindre  cap  deute  pendent  amb  l'Ajuntament
d'Almussafes.
- Declaració responsable d'haver justificat qualsevol subvenció municipal que li haja
sigut concedida amb anterioritat.
- Declaració responsable de compromís de sotmetre's a les actuacions d'inspecció i
control  que  puga  realitzar  l'Ajuntament  a  l'efecte  de  comprovar  la  inversió  de  la
subvenció a la finalitat objecte d'aquesta.
-  Declaració  responsable  que  no  es  rescindirà  el  contracte  de  cap  persona
d'Almussafes per a ser substituïda per la nova contractació subvencionada. En cas de
no complir-se aquest requisit es requerirà el reintegrament de la subvenció amb els
interessos de demora que corresponguen.
- Declaració responsable d'haver llegit i acceptar la informació bàsica sobre protecció
de dades.
- Autorització perquè el Servei Gestor obtinga directament l'acreditació del compliment
de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb
la Tresoreria General de la Seguretat Social. No obstant això, es podrà denegar o
revocar aquests consentiments per mitjà de comunicació escrita en aquest sentit. En
el cas que NO AUTORITZE l'Ajuntament a comprovar que es troba al corrent de les
seues obligacions haurà d'aportar Certificació expedida per l'autoritat competent que
la persona o entitat sol·licitant es troba al corrent.

Per a les empreses situades a Almussafes o quan els documents exigits ja estigueren en poder de
l'Ajuntament d'Almussafes, el sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'articule 28) de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre,  del Procediment Administratiu  Comú de les Administracions Públiques,
sempre que s'indique la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, en el seu cas,
emesos. 
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Tot això sense perjudici de l'actualització en cada cas dels documents de què es tracte.

2.-  Conveni  d'adhesió  al  Pla  Estratègic  de  Foment  d'Ús de  l'Ajuntament  d'Almussafes
(Imprés normalitzat)
3.- Model d'Alta de Pagament per Transferència amb el Certificat de l'entitat bancària en el
qual s'acredite la titularitat del compte bancari corresponent. (Imprés normalitzat)

7.3.2  DOCUMENTACIÓ  OBLIGATÒRIA relativa  a  la  persona  treballadora  per  la  qual  se
sol·licita l'ajuda:

1.- DNI de la persona contractada.
2.- Annex I. Relació de les dades dels contractes de les persones per als quals se sol·licita
l'ajuda. (Imprés normalitzat)
3.- Annex II. Fulla informativa de comunicació a les persones treballadores contractades,
del finançament de la subvenció per l'Ajuntament d'Almussafes. (Imprés normalitzat)
4.- Informe de vida laboral actualitzat
5.- Certificat del Reconeixement del Grau de Discapacitat, si és el cas.
6.-  Contracte de treball  signat  per  les  parts  i  comunicació  telemàtica  a  GVA LABORA
d'aquest contracte.

Segons el cas:
a) En cas de contracte temporal o indefinit inicial:

•  Certificat  de  Situació  Laboral  d'Inscripció  en  GVA LABORA,  o  en  defecte  d'això
Certificat de períodes d'inscripció en GVA LABORA 
• Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.

      
b)  En cas de persones treballadores contractades prèviament per empreses de treball
temporal, ETTs, que se'ls contracte directament per l'empresa.
    •  Alta en l'empresa sol·licitant.
    • Contracte de posada a la disposició del treballador de la  ETT a l'empresa usuària.

      
c) En el cas de la contractació per a la formació i aprenentatge d'un alumne de la Formació
Professional Dual:

• Conveni de col·laboració signat amb el centre educatiu.

        d) En el cas de les ajudes a la formació:
• Certificat, diploma, justificant on conste data i duració en hores de la formació rebuda
per la persona treballadora.
• Factura de la formació on consten els requisits pels quals se sol·licita l'ajuda.

7.3.3 DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA relativa  a l'entitat o la persona sol·licitant:

Segons el cas de:

1. Professionals autònoms:
• Model 036 o 037
• Últim rebut del règim d'autònoms de la Seguretat Social
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2. Societats civils i comunitat de béns:
• NIF definitiu.
• Últim  rebut  d'autònoms  de  les  persones  sòcies/comuneres  que  exerceixen  treball

efectiu.
• Model 036
• Contracte de constitució degudament registrat
• NIF o NIE i acreditació dels poders de la persona representant apoderada.

3. Persones jurídiques:
• NIF definitiu de l’empresa.
• Model 036
• Escriptura de constitució.

En relació amb la documentació acreditativa del compliment de les obligacions recollides en els
apartats f), g) i h) de la BASE CINQUENA i del requisit establit en l'apartat a) de la BASE SEXTA,
l'Ajuntament d'Almussafes demanarà la informació existent en els arxius dels serveis municipals, a
l'efecte de comprovació. Se sol·licitarà certificat del Sr. Tresorer de la Corporació de no existir
deute pendent amb l'Ajuntament.

7.4. Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits, o falte algun document que d'acord amb
aquestes  bases  resulte  exigible,  es  requerirà  perquè  s'aporte  els  documents  preceptius,
transcorregut el termini sense haver-lo fet, es considerarà que ha desistit sense més tràmit de la
seua  sol·licitud,  en  els  termes  previstos  en  l'article  21  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per mitjà de la corresponent
resolució administrativa.

BASE OCTAVA. Publicitat
Una vegada aprovades, el text íntegre de les bases es remetrà a la Base de dades Nacional de
Subvencions (BDNS) per a la seua publicació, quedant exposades les mateixes, tant en el Tauler
d'anuncis de l'Ajuntament d'Almussafes com en la seua pàgina web www.almussafes.es  L'acord
de concessió d'aquestes, juntament amb les dades de les  persones o entitats beneficiàries, es
remetrà a la BDNS, i es publicarà en el Tauler d'anuncis i pàgina web de l'Ajuntament.

En  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament  d'Almussafes
(https://almussafes.net/servicios/subvenciones/subvencions-benestar-social-i-
ocupacio/subvencions-ocupacio/subvencions-ocupacio-ajudes-municipals-a-la-contractacio-2018/)
estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i  s'habilitarà l'accés a la seu
electrònica per a formular la sol·licitud. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment
diferent a l'ací descrit serà inadmesa.
Així mateix, en compliment de l'obligació imposada per l'art. 33 del RD 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 NOVENA. Procediment de concessió

9.1. El procediment de concessió s'ajustarà, en el no previst en les presents bases, al que es
disposa en el títol I “Procediments de concessió i gestió de les subvencions” de la Llei 38/2003 de
17 de novembre.
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Per a la concessió de les ajudes regulades en aquestes bases s'estableix un procediment de
concessió que no té la consideració de concurrència competitiva, atés que d'acord amb la finalitat i
objecte del programa no resulta necessari realitzar la comparació de les sol·licituds presentades
en un únic procediment, sinó que la concessió de l'ajuda es realitza mitjançant la comprovació de
la  concurrència  en la  persona sol·licitant  dels  requisits  establits  fins  a  l'esgotament  del  crèdit
pressupostari.

9.2. La concessió de l'ajuda s'efectuarà seguint l'ordre de prelació establit per la data i hora en què
la sol·licitud haja tingut l'entrada en el Registre de l'Ajuntament d'Almussafes. L'ordre de prelació
corresponent  a  cada  sol·licitud  quedarà  establit  quan  aquesta  continga  tota  la  documentació
requerida en aquestes bases.

9.3. La concessió d'ajudes s'efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible, de conformitat amb el
pressupost  municipal  per  a  l'exercici  2020,  sempre  que  complisquen  els  requisits  exigits  en
aquestes.

9.4. Per  a  la  seua  admissió  a  tràmit,  les  sol·licituds  presentades  han  de  contindre  tota  la
documentació exigida. En cas de no presentar la sol·licitud de subvenció amb la documentació
completa,  es  considerarà  com  a  data  de  Registre  d'Entrada  la  de  l'última  presentació  de
documentació relativa a aquesta sol·licitud.

9.5. Revisades les sol·licituds per l'Òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la
Comissió de Valoració, s'emetran els informes necessaris i es formularà proposta de Resolució
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. Aquesta proposta
contindrà  el  resultat  de  l'avaluació  efectuada  i  determinarà  les  persones  o  empreses
subvencionades, així com l'import de l'ajuda a cadascuna d'elles.

La Comissió de Valoració estarà integrada per:
a) El Regidor d'Ocupació, que actuarà com a President.
b) La Directora de l'Agència o tècnica que la substituïsca.
c) La Secretària General o persona en qui delegue
d) El/la Interventor/a o persona en qui delegue
e) Una funcionària del departament que actuarà com a Secretària.

9.6. La Comissió de Valoració podrà demanar en qualsevol moment la documentació original o 
complementària que considere necessària per a acreditar millor l'exacte compliment de les 
condicions exigides en la convocatòria.

9.7. Les  ajudes  contemplades  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  dels
recursos públics.

BASE DÈCIMA. Resolució de concessió de les ajudes

10.1. 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

12

Identificador: Ryno FWk0 W1G2 c4si c4o+ EDHd uII=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



en els termes que preveu l'article 25 de la Llei General de Subvencions.
10.2. El termini màxim de resolució serà de sis mesos comptadors des de la data de sol·licitud de
la subvenció. No obstant això, l'òrgan concedent resoldrà amb la màxima agilitat.

10.3. Transcorregut  el  termini  anterior  sense que s'haja dictat i  notificat  resolució expressa,  la
sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

10.4. La resolució de concessió de les ajudes fixarà expressament la seua quantia i incorporarà,
en el seu cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que ha de subjectar-
se la persona beneficiària d'aquestes, i es notificarà a les persones interessades en els termes
previstos en l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.

10.5. En els casos de circumstàncies no previstes en aquestes bases, s'estarà als criteris que
dictamine La Comissió de Valoració.

Les subvencions concedides es publicaran en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i la pàgina web:
www.almussafes.es de conformitat amb el que disposa l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, sent vàlid a l'efecte de notificació.

BASE ONZENA. Justificació i Pagament.

JUSTIFICACIÓ:

Termini de justificació:
La documentació justificativa del contracte subvencionat es presentarà en el termini màxim de 2
mesos després de la finalització del període subvencionat. 

En el 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'aquesta.

Documents a presentar:
• Sol·licitud de justificació
• Informe de Vida Laboral actualitzat de la persona contractada (preferentment) o, en defecte

d'això, Relació Nominal de la persona contractada que acredite la contractació durant tots
els mesos del període subvencionat.

La presentació de la documentació justificativa s'haurà de realitzar a través del tràmit denominat
JUSTIFICACIÓ D'AJUDES MUNICIPALS DEL PLA ESTRATÈGIC DE FOMENT D'OCUPACIÓ
2016/2020 habilitat a aquest efecte en la Seu electrònica/Tràmits en línia/Catàleg de tràmits/Adl de
la pàgina web de l'Ajuntament d'Almussafes www.almussafes.es 
Transcorregut  el  termini  per  a  la  justificació  de la  subvenció  sense que s'haja  presentat  pels
interessats, o aquesta fora insuficient, es procedirà per l'administració, a requerir-los i concedir-los
un  termini  improrrogable  de  10  dies  perquè  acrediten  la  realització  de  la  contractació
subvencionada,  transcorregut  el  qual,  sense  que  s'esmene  les  deficiències  observades,  es
procedirà sense més a la revocació de la subvenció concedida i, en el seu cas, a la sol·licitud dels
reintegraments procedents.
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PAGAMENT.-
Per al  pagament  s'exigirà l'emissió  de certificat  de comprovació del  compliment  de la  finalitat
objecte de la subvenció, que emetrà l'oficina responsable de la tramitació d'aquest expedient.

11.1.- Ajudes a la contratació:

Concedida la subvenció en els termes de les presents bases, s'abonarà el 50% de la quantia total
subvencionada una vegada estiga completa la documentació inicial  i  justificada la contractació
objecte de la subvenció.
El restant 50% s'abonarà a la finalització i justificació del període subvencionat del contracte, dins
dels  terminis  establits,  una  vegada  complits  tots  els  requisits  exigits  en  les  presents  bases  i
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la meritació total del dret a
la percepció de la subvenció.

El segon 50% de la quantia total de la subvenció concedida es podrà pagar anticipadament si el
beneficiari presenta aval bancari amb l'import corresponent. 

11.2.- Ajudes a la formació.
Una  vegada  concedida  la  subvenció  en  els  termes  de  les  presents  bases,  es  procedirà  al
pagament de la totalitat de la subvenció segons el que s'estableix en les presents bases.

BASE DOSENA. Reintegrament de les subvencions

El reintegrament de les subvencions s'ajustarà al que es disposa en el Títol II de la Llei 38/2003 de
17 de novembre i el seu Reglament desenvolupat en el Reial decret 887/2006.

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per la concessió de la subvenció podrà donar
lloc a la modificació de la resolució de la concessió.
Procedirà  el  reintegrament  de  les  quantitats  percebudes  i  l'exigència  de  l'interés  de  demora
corresponent  des  del  moment  del  pagament  de  la  subvenció  fins  hui  en  què  s'acorde  la
procedència del reintegrament, quan es produïsquen els supòsits previstos en els Articles 36 i
següents de la Llei General de Subvencions.

Sense perjudici 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 part seua.

BASE TRETZENA. Incompatibilitats

Les ajudes seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos per a la mateixa fi,
procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional, de la Unió Europea o
d'organismes internacionals, sempre que:

• En el seu conjunt totes les ajudes no superen el cost de l'acció subvencionada.
• Les ajudes concedides per altres Administracions no hagen sigut declarades incompatibles

amb altres ajudes per a la mateixa fi.
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BASE CATORZENA. Control de les ajudes i acceptació de les bases.

14.1. Correspondrà a la Comissió de Valoració 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 de la
subvenció anticipada. En cas d'incompliment s'elevarà a l'Alcaldia Presidència informe perquè
requerisca  al  perceptor  el  reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  percebudes  o
insuficientment justificades.

14.2. La persona o empresa beneficiària està obligada a sotmetre's a les actuacions de control
financer previst que corresponguen a la Intervenció General i a les obligacions previstes en l'article
14 de la Llei General de Subvencions en relació amb les subvencions o ajudes rebudes.

14.3. La participació en la present convocatòria implica l'acceptació de les bases que la regulen.

BASE QUINZENA. Protecció i cessió de dades

L'Ajuntament d'Almussafes adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i
confidencialitat  de les dades conforme al que es disposa en 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'aquests.

El/la  usuari/a  podrà  en  qualsevol  moment  exercitar  els  drets  d'accés,  oposició,  rectificació  i
cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar-lo el
propi usuari a través d'email a: almussafes_ad1@gva.es o en l'adreça: C/ Drassanes S/N, 46440
– Almussafes (València).

El/la  usuari/a  manifesta  que  totes  les  dades facilitades  per  ell/ella  són  certs  i  correctes,  i  es
compromet a mantindre'ls actualitzats, comunicant els canvis a l'Ajuntament d'Almussafes.

La presentació de sol·licitud d'ajuda implicarà l'acceptació de la cessió de les dades contingudes
en aquesta,  així  com la  dels  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 aquest 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 manera electrònica o per qualsevol altre mig, en la qual figuraran les
persones i empreses beneficiàries i l'import de l'ajuda.

La Directora de l'Agència de Desenvolupament Local i Promoció Socioeconòmica.
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