
ADLasm003-2020 Ajudes autònoms COVID

BASES REGULADORES DE LES AJUDES DESTINADES A DONAR SUPORT AL MANTENIMENT
DE  L'ACTIVITAT  I  L'OCUPACIÓ  DE  LES  PERSONES  AUTÒNOMES  I  MICROEMPRESES.
“PROGRAMA  EXTRAORDINARI  DE  REACTIVACIÓ  DE  L'ECONOMIA  LOCAL”  PER  A  FER
FRONTALS EFECTES ORIGINATS PEL CORONAVIRUS COVID-19

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'avanç exponencial de la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel Coronavirus Covid-19
a tot el món està afectant el nostre municipi greument el que està generant una situació extrema, per la
qual cosa es requereix posar en marxa accions desenvolupades a partir de la Línia Estratègica número
5:  Potenciació  de  l'activitat  emprenedora  i  de  l'economia  social  del  Pla  Estratègic  d'Ocupació  de
l'Ajuntament d'Almussafes aprovat per l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 14 de gener de
2016.

La finalitat  d'aquestes ajudes és protegir  l'interés general,  actuant  directament  sobre les persones
físiques  o  jurídiques  més  afectades  per  a  afrontar  aquesta  situació  extraordinària  provocada  pel
COVID-19 amb l'objectiu d'evitar que s'originen conseqüències econòmiques i socials irreversibles com
ho és la destrucció d'ocupació per als habitants del municipi i vetlar perquè, una vegada finalitzada la
crisi sanitària, es produeix al més prompte possible una reactivació de l'economia local, evitant que
l'impacte  econòmic  i  social  es  prolongue  en  el  temps  i  es  minimitze  l'impacte  sobre  la  pèrdua
d'ocupació.

BASE PRIMERA Objecte de la subvenció.
Les  presents  bases  tenen  per  objecte  contribuir  al  manteniment  de  l'activitat  i  l'ocupació  de  les
persones autònomes i  micropymes mitjançant la concessió de subvencions en règim de concessió
directa pel seu caràcter singular, en concórrer raons d'interés públic, social i econòmic segons el que
s'estableix en l'article 22.2.c i 28, apartats 2 i 3, de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, condicionada a la disponibilitat pressupostària, i en tot cas, fins a esgotar-se el crèdit
destinat a la convocatòria.

BASE SEGONA. Finançament.
L'assignació  per  a  les  ajudes  regulades  en  les  presents  bases  serà  a  càrrec  de  l'Aplicació
Pressupostària  4390-20003-479.00 – Altres Subvencions a Empreses Privades,  Pimes i  Autònoms
COVID-19,  corresponent  del  pressupost  vigent,  consignat  a  aquest  efecte  per  l'Ajuntament
d'Almussafes, per un import inicial de 150.000,00€.

L'import de la despesa autoritzada podrà ser incrementat, amb caràcter previ a la resolució de les
sol·licituds presentades, per l'òrgan que tinga atribuïda la competència per raó de la quantia de la
modificació, sense que això done lloc a una nova convocatòria. L'efectivitat de la quantia addicional
queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit en un moment anterior a la resolució de
la concessió de les subvencions. Tot això es portarà a efecte de conformitat amb el que s'estableix en
l'article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de Subvencions.

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.
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BASE TERCERA. Concepte subvencionable i límit de les ajudes.

 La quantia de la subvenció serà d'un màxim de fins a 1.000 Euros segons els següents criteris:

1. Persona autònoma o microempresa afectades pel tancament d'establiments disposat RD 465/2020
de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març: ajuda màxima de 1.000,00 €.

2. Persones autònomes o microempreses  NO afectades pel tancament  d'establiments disposat RD
465/2020 de 17 de març, sempre que hagen patit una reducció de la seua facturació el mes d'abril,
almenys del  50%, en  relació  amb la  mitjana efectuada en l'últim trimestre  de l'any 2019 i  primer
trimestre de 2020: ajuda màxima de 500,00 €.

Quan la persona física o jurídica no porte d'alta els mesos exigits per a acreditar la reducció dels
ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat.

La  persona  autònoma  o  microempresa  aportarà  declaració  responsable  que  no  ha  rebut  altres
subvencions, ajudes o ingressos per a les mateixes despeses subvencionades. 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. L'Ajuntament comprovarà la veracitat de les dades.

BASE QUARTA. Entitats beneficiàries i requisits.
1. Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, sent persona
autònoma o microempresa de les definides conforme l'Annex I del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de
la Comissió, de 17 de juny de 2014,  tinguen domicili fiscal en el municipi d'Almussafes, i  que
complisquen els següents requisits:

a) Haver suspés l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020,
de 14 de març o, en cas de mantindre l'activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes d'abril,
almenys, un 50 per cent respecte de la mitjana facturada en l'últim trimestre de l'any 2019 i primer
trimestre de 2020.

b) Que l'activitat afectada pel tancament de l'establiment decretat per l'estat d'alarma no s'haja vist
compensada per increment de la facturació mitjançant un increment del  volum de negoci online o
telefònic de la persona sol·licitant. Aquest requisit es justificarà mitjançant declaració responsable que
vindrà inclosa en l'ANNEX I presentat juntament amb la documentació requerida.

c)  Que  es  trobe  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues  obligacions  tributàries  (AEAT)  amb la
Tresoreria  General  de  la  Seguretat  Social  (TGSS),  així  com  que  no  tinga  deute  pendent  amb
l'Ajuntament  d'Almussafes.  Aquest  requisit  ha  de  complir-se  des  de  la  data  de  presentació  de  la
sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

d) Que no es trobe 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.

e) Que haja justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament
d'Almussafes.
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2. Queden excloses les persones físiques o jurídiques a les quals es refereix l'apartat anterior que:
a) El 14 de març de 2020 o data posterior hagen causat baixa en la seua activitat.
b) S'hagen donat d'Alta en l'activitat amb data del 14 de març de 2020 o data posterior.

BASE CINQUENA. Obligacions i compromisos de les entitats beneficiàries.
1. Són obligacions de els/as beneficiaris/as:

-  Col·laborar  en  les  actuacions  de  seguiment  de  l'Ajuntament,  aportant  quanta  informació  li  siga
requerida, així com qualssevol altres de comprovació i control que foren necessàries amb la finalitat de
verificar el compliment específic de les obligacions associades a l'ajuda.

-Mantindre l'activitat durant 3 mesos com a mínim, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució
de concessió de la subvenció.

-Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la Llei
General de Subvencions, 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 Llei General de
Subvencions.

-Complir les restants obligacions que detalla l'article 14 i 15 de la Llei General de Subvencions.

2. En cas que la persona o empresa beneficiària es trobe compresa en els supòsits de l'article 3.b) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern,
haurà d'adaptar-se a les obligacions de publicitat activa que li resulten aplicables.

BASE SEXTA. Forma i termini de presentació de sol·licituds.
*** S'obri un nou termini de presentació de sol·licituds de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de
la publicació de l'anunci  en el  Butlletí  Oficial  de la Província,  des del   7  d'octubre de 2020 al  22
d'octubre de 2020, tots dos inclosos.

1.  Les  sol·licituds  es  presentaran  Telemàticament  a  través  de  la  seu  electrònica  de  l'Ajuntament
d'Almussafes.

Les sol·licituds per a l'obtenció de les ajudes regulades en les presents bases es presentaran en
imprés normalitzat, disponible en la pàgina Web de l'Ajuntament d'Almussafes www.almussafes.es

2. El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà a la publicació de les bases en
el Butlletí Oficial de la Província de València i s'estendrà fins al 30 de setembre de 2020, sempre que hi
haja crèdit disponible.

3. La presentació de la sol·licitud de l'ajuda implica l'acceptació de les obligacions contingudes en les
presents bases.
La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis
normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió.

3

Identificador: hvik Lw1N 50Ci 4caG 2PDV Eh1t SeE=

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



  

4. En cas de no presentar la sol·licitud 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.

5. Si la sol·licitud o la documentació que ha d'acompanyar-la no reuniren les dades d'identificació,
emmalaltiren d'algun error o anaren incompletes, es requerirà a l'entitat sol·licitant, d'acord amb el que
s'estableix en l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, perquè, en un termini de deu dies, 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 dictada en els termes previstos en l'article 21.1 de la citada
llei.

BASE SETENA. Documentació a aportar pels sol·licitants
1. La sol·licitud normalitzada haurà d'estar signada per la persona interessada o el seu representant
legal i ha d'acompanyar-se obligatòriament de la següent documentació:

a) DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport de la persona interessada.
b) Model d'alta de pagament per transferència (Imprés normalitzat)
c) Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta,
el domicili fiscal i en el seu cas el del local de desenvolupament de l'activitat.
d) En aquells casos en els quals no s'han vist afectats pel tancament d'establiments disposat en 'RD
465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, i hagen patit una
reducció de la seua facturació el mes d'abril d'almenys el 50%, en relació amb la mitjana efectuada
en l'últim trimestre de l'any 2019 i primer trimestre de 2020:
- Balanç de pèrdues i guanys de l'últim trimestre de 2019 informació per mesos
- Balanç de pèrdues i guanys del primer trimestre de 2020 informació per mesos
- Balanç de pèrdues i guanys del mes d'abril de 2020.
O document equivalent que acredite la reducció del 50%

Quan la persona física o jurídica no porte d'alta els mesos exigits per a acreditar la reducció dels
ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat.

A més, segons el cas:
A. En cas de persona física:
-  Resolució/certificació  de  l'alta  en  el  Règim  Especial  de  Treballadors  Autònoms  o  la  Mútua
professional  corresponent.  En  el  cas  de  professionals  col·legiats/as  d'alta  en  la  Mutualitat  del
col·legi  professional  corresponent,  la  condició  d'exercents  s'acreditarà mitjançant  certificat  de la
AEAT en el qual consten les altes i baixes en el Cens d'Obligats Tributaris.

B. En el cas de persona jurídica, societat civil,  comunitat de béns o altres entitats econòmiques
sense personalitat jurídica es presentarà:
a)  Documentació  justificativa  de  la  participació  de  les  persones  treballadores  autònomes  o
equivalent.
b) CIF.
c) Contracte de constitució degudament registrat
d)  Escriptura  de  constitució  i  els  estatuts  de  la  persona  jurídica  actualitzats,  inscrits  en  el
corresponent Registre.
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2. En el cas que la persona física, jurídica, comunitat de béns, societat civil o una altra entitat sense
personalitat  jurídica,  que  realitze  la  sol·licitud  de  subvencions  tinguera  concedit  un
ajornament/fraccionament  de  deutes  amb  la  Tresoreria  General  de  la  Seguretat  Social,  o  amb
qualsevol de les Administracions Tributàries o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la
sol·licitud,  la  resolució  de concessió del  mateix  al  costat  de l'últim certificat  de mancar  de deutes
posterior a la concessió de l'ajornament.

3.Declaració Responsable (Annex 1)  signada per  la  persona interessada o representant  legal  que
contindrà el pronunciament exprés sobre les següents qüestions:

- Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.
-  Que  la  persona  sol·licitant  no  està  incursa  en  les  prohibicions  per  a  obtindre  la  condició  de
beneficiària i per a ser receptora del pagament establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en
concret apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 d'aquesta.
-  Que  la  persona  sol·licitant  es  compromet  al  compliment  de  les  obligacions  de  les  persones
beneficiàries de subvencions, establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
- Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de minimis (Annex 2) que li hagueren
sigut concedides per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals, amb indicació d'import,
organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o, en el seu cas, declaració de no
haver  rebut  cap;  així  com compromís  de comunicar  al  més prompte possible  les obtingudes amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
-  Que  la  persona  sol·licitant  es  compromet  a  la  comunicació  de  subvencions  concedides  amb
anterioritat a la presentació de la subvenció amb la mateixa finalitat i el compromís de comunicar com
més prompte millor les ajudes obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de
la resolució d'aquesta.
- Que ha llegit i accepta la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta en la sol·licitud
de subvenció.

4. Autoritzacions per a la consulta interactiva per part de l'òrgan gestor dels requisits de trobar-se al
corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  tributàries  i  enfront  de  la  Seguretat  Social  (TGSS),
(incloses en l'imprés de sol·licitud normalitzada).
En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits, haurà
d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

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 els/as beneficiaris/as, 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 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 i Resolució de concessió.
1. La concessió de la subvenció regulada en aquesta convocatòria, es realitzarà d'acord amb el que
s'estableix en els articles 22.1 i 23 a 27 de la Llei General de Subvencions.
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2. La instrucció del procediment correspondrà a l'Agència de Desenvolupament Local que 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.

3. La Comissió de Valoració estarà composta 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.

4. La concessió de la subvenció s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, establint-se com a
criteri de valoració la data i hora d'entrada que figuren registrades en la sol·licitud, reunint la totalitat de
requisits i documentació requerida en la convocatòria. En cas de no presentar la sol·licitud 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. La concessió d'ajudes s'efectuarà fins a esgotar el crèdit
disponible.

5. En cas de coincidència de data i hora entre dues o més sol·licituds, es procedirà a realitzar un
sorteig en presència dels membres de la comissió, i en tot cas del secretari general de l'Ajuntament.

6.  L'òrgan Instructor  comprovarà  pel  seu  ordre  cronològic  de  presentació  les  sol·licituds  rebudes.
Aquelles sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits, fins a esgotar el crèdit inicial disponible
de la convocatòria, seran proposades a la Comissió de Valoració per a ser resoltes favorablement.

7. Prèviament a elaborar la proposta de resolució, es publicaran a l'efecte de notificació en la pàgina
Web municipal, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, els següents llistats:

a) Persones sol·licitants proposades com a beneficiàries per haver presentat la seua sol·licitud,
reunint la totalitat de requisits i documentació requerida en la convocatòria abans d'esgotar-se el
crèdit inicialment disponible destinat a atendre aquestes ajudes.

b) Persones sol·licitants que no compleixen els requisits establits en la convocatòria quedant la
seua sol·licitud desestimada.

c) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida.

Les persones sol·licitants referides en els apartats b) i c) se'ls atorgarà el termini de 5 dies hàbils
perquè al·leguen el que en el seu dret consideren oportú, o en el seu cas, esmenen la seua sol·licitud i
presenten la documentació requerida.

8.  Transcorregut  el  termini  establit  per  a  al·legar  i  esmenar  les  sol·licituds  requerides  per  a
aixòs'elevarà la proposta de resolució a la Comissió de Valoració perquè la sotmeta a aprovació de
l'òrgan competent i es procedisca a la seua posterior publicació.

En els casos de circumstàncies o casuístiques no previstes de manera expressa en aquestes bases, o
que suscite dubtes quant a la seua interpretació a l'hora de dictar resolució, s'estarà als criteris que
determine la Comissió de Valoració.
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9. La resolució serà objecte de publicació, en la pàgina Web municipal, en el tauler d'edictes electrònic
de l'Ajuntament  i  en la  Base de dades Nacional  de Subvencions,  assortint  aquesta publicació els
efectes de la notificació.

10. La resolució de concessió de les subvencions contindrà tant l'atorgament de les subvencions, que
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, com la
desestimació expressa de la resta de les sol·licituds, en el seu cas.

11. El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà com a màxim de 6 mesos a comptar del
següent a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. La resolució posarà fi a la via
administrativa, podent-se interposar contra ella recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes,
davant  el  mateix  òrgan  que  haja  dictat  la  resolució  o  bé  recórrer  directament  davant  l'ordre
jurisdiccional contenciós-administratiu en la forma i terminis previstos en la llei reguladora d'aquesta
jurisdicció.

BASE DÈCIMA. Pagament de la subvenció i Justificació de les ajudes.
10.1. L'abonament de la subvenció es realitzarà una vegada complits i justificats documentalment els
requisits establits, mitjançant transferència bancària al compte corrent de l'entitat financera indicada per
la persona sol·licitant en el document Model d'alta per transferència (Imprés normalitzat).

10.2. L'import serà el que s'ha establit en la BASE TERCERA de les presents bases, fins a un màxim
de 1.000 €.

10.3.  El/la  beneficiari/a  ve  obligat  a  mantindre  l'alta  en  la  Seguretat  Social  en  el  moment  de  la
Resolució de concessió.

En el cas d'incompliment total o parcial dels requisits establits per a la justificació de la subvenció o les
finalitats per als quals  va ser concedida la mateixa,  es comunicarà tal  circumstància a la persona
interessada al  costat  dels  resultats  de  la  comprovació  realitzada  i  s'iniciarà  el  procediment  per  a
declarar la pèrdua del dret de cobrament de l'ajuda o, si escau, el procediment de reintegrament total o
parcial.

Les entitats beneficiàries de la subvenció estan obligades a conservar, durant un termini de 4 anys els
justificants  de  la  realització  de  l'activitat  que  fonamenta  la  concessió  de  la  subvenció,  així  com
l'aplicació dels fons percebuts.

BASE ONZENA. Incompliments i reintegrament de les subvencions.
L'incompliment per part de l'entitat beneficiària de qualsevol dels requisits i obligacions establits en les
presents bases o en la normativa general aplicable, donarà lloc a la declaració de la pèrdua total o
parcial del dret a la percepció de la subvenció.

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
conformitatamb el que s'estableix en els articles 91, 92 i 93 del Reial decret 887/2006.

El que es disposa en els paràgrafs precedents serà aplicable sense perjudici de la possible qualificació
dels  fets  com a  infracció  administrativa  i  incoació  del  corresponent  procediment  sancionador,  de
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conformitat amb els articles 52 i següents de la Llei General de Subvencions i el Títol IV del Reial
decret 887/2006.

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 aquests 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.

Sense  perjudici  d'iniciar  el  procediment  de  reintegrament,  l'entitat  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
per part seua.

BASE DOSENA. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions.
1. Les subvencions objecte de les presents bases seran compatibles amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, així com amb la bonificació de quotes a la Seguretat
Social  i  de  la  prestació  extraordinària  estatal  per  a  treballadors  autònoms  afectats  per  la  crisi
ocasionada per la Covid-19, procedents de qualssevol altres administracions o ens públics o privats,
estatals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que no es depasse el cost de
l'actuació subvencionada i sense perjudici del que sobre aquest tema poguera establir la normativa
reguladora de les altres subvencions concurrents.

L'import de les subvencions regulades en aquestes bases en cap cas podrà ser de tal quantia que
aïlladament, o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques, o d'altres
ens públics o privats, supere el cost de l'activitat subvencionada.

2.  L'entitat  beneficiària  que  obtinguera  i/o  sol·licitara  una  subvenció  per  al  desenvolupament  del
projecte  subvencionat  a  l'empara  d'aquestes  bases  haurà  de  comunicar-lo  de  manera  fefaent  a
l'Ajuntament.

3. Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de
la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
Funcionament  de la  Unió Europea a les  ajudes de minimis,  publicat  en el  DOUE L352 de 24 de
desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a empreses dels següents sectors:

a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) Núm. 104/2000 del Consell.
b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del Tractat).
c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització
de productes agrícoles, en els casos següents:

c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest
tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat de la mateixa es repercutisca als
productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o Estats membres, és a dir,  les ajudes
directament  vinculades  a  les  quantitats  exportades,  a  l'establiment  i  l'explotació  d'una  xarxa  de
distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.
e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.
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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/a.

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
iconfidencialitat  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 so 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.

BASE QUINZENA. Règim jurídic.
Les ajudes objecte de la present convocatòria es regiran pel que s'estableix en aquestes bases i les
següents disposicions:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
- Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS).
- Bases d'execució del pressupost municipal de l'Ajuntament d'Almussafes.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
(LPACAP).
- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
- Ordenança General  de Subvencions de l'Ajuntament d'Almussafes, aprovada per l'Ajuntament
Ple, de 9 de gener de 2020.
- Qualsevol altra disposició normativa que puga resultar d'aplicació.
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