
BASES REGULADORES DE LES AJUDES MUNICIPALS A LA CONTRACTACIÓ EN
EMPRESES COOPERATIVES DEL SECTOR AGRARI 2020

EXPOSICIÓ DE MOTIUS I NORMATIVA APLICABLE

Les presents ajudes, amb les que es pretén fomentar l'ocupació, es desenvolupen a partir del Pla
Estratègic de Foment d'Ocupació 2016/2020 aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 14 de gener de
2016.

Estes subvencions es regiran, a més de en el que s'ha disposat en estes Bases, per les Bases
d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament d'Almussafes 2018, 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.

    1.1.  L'objecte de la  present  convocatòria és fomentar l'ocupació per mitjà  de l'establiment
d'ajudes  econòmiques  destinades  a  donar  suport  a  la  contractació  per  part  de  les  empreses
cooperatives agràries d'Almussafes.

     1.2. Les contractacions a què fan referència aquestes bases hauran d'efectuar-se entre l'1 de
setembre de 2020 i el 30 de novembre de 2020 i hauran d'establir-se amb persones residents en
el municipi d'Almussafes.

BASE SEGONA. Finançament.

L'import  global  màxim  que  podrà  assignar-se  en  concepte  d'aquestes  ajudes  per  a  aquesta
convocatòria serà de 65.000,00 euros amb càrrec a la partida 2410-470.02 Foment de l'Ocupació-
Subvenció Promoció Ocupació - Línia Cooperatives del vigent Pressupost,  consignat  a aquest
efecte.
       
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 pressupostàries
i sostenibilitat financera, s'adopten mesures de no disponibilitat que afecten els crèdits de la línia
de subvenció que el finança.

La concessió efectiva 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.
En el  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.
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BASE TERCERA. Conceptes subvencionables i límit de les ajudes

3.1. CONTRACTACIÓ TEMPORAL.

Resultaran  subvencionables  amb  una  ajuda  de  fins  a  1.500  €  per  persona  contractada,  les
contractacions realitzades entre l'1 de setembre de 2020 i el 30 de novembre de 2020, per un
període d'almenys un mes a raó de 500 euros mensuals, sent l'últim mes subvencionable abril de
2021.

El còmput del temps treballat s'efectuarà al final del període subvencionat, considerant per a la
liquidació i pagament de les ajudes el nombre mitjà de jornades efectives treballades.

Es contemplarà que la jornada mitjana mensual tinga un mínim de 9 jornades treballades.

3.2. CONTRACTACIÓ INDEFINIDA.

Transformació de contracte temporal a indefinit o fix-discontinu.

En el cas que el contracte temporal es transforme en indefinit o fix discontinu o ho siga inicialment,
l'ajuda serà de 2.500€ per aquest tipus de contracte, el qual haurà de justificar-se amb una duració
mínima de 2 anys. En el cas que la persona contractada tinguera una discapacitat superior al 33%
l'ajuda serà de 3.000 €.

Queden exclosos d'aquestes ajudes les crides de les plantilles de fixos discontinus.

L'import de la subvenció en cap cas superarà els costos salarials assumits per l'empresa.

L'empresa  aportarà  declaració  responsable  que  no  ha  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.

BASE QUARTA. Beneficiaris/as.

4.1. Podran concórrer les empreses cooperatives agràries que tinguen domicili fiscal i centre de
treball en el municipi d'Almussafes sempre que complisquen els requisits següents:

- Que la contractació objecte de l'ajuda siga  entre l'1 de setembre de 2020 i el 30 de novembre de
2020.

- Que complisquen amb el que disposa l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

- Que subscriguen el conveni d'adhesió al Pla Estratègic de Foment d'Ocupació de l'Ajuntament
d'Almussafes.

4.2. Exclusions

No podran beneficiar-se d'aquestes ajudes les 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.
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Queden exclosos d'aquestes ajudes els supòsits següents:

1.- Persones que hagen finalitzat la seua relació laboral de caràcter indefinit per mutu acord en els
24 mesos anteriors.

2.-  Les empreses que hagen sigut  excloses de l'accés a 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  per  Reial  decret  legislatiu
5/2000, de 4 d'agost.

3.- 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.

4.- Les empreses en crisis quan s'haja iniciat el procediment per a la declaració de concurs.

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

6.- En el cas d'entitats 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.

7.- 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.)

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 dels beneficiaris:

        5.1. Formalitzar el contracte de treball per escrit.

        5.2. 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 BASE ONZENA "Pagament i justificació".

        5.3. Mantindre l'ocupació creada durant el període subvencionat.

        5.4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control en qüestions relacionades amb la
subvenció concedida i aportar tota la informació que siga requerida.

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

        5.6. No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament d'Almussafes ni en qualsevol una altra
Administració.

       5.7. Haver justificat qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat.
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        5.8. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

        5.9. Comunicar a la persona contractada que la seua contractació està subvencionada a
través de les Ajudes a la Contractació del Pla Estratègic de Foment d'Ocupació de l'Ajuntament
d'Almussafes.

BASE SISENA. Requisits de les persones contractades

Les persones que siguen contractades hauran de complir,  a  més dels  requisits  exigits  per  la
legislació vigent, els següents:

6.1. Estar empadronades en el municipi d'Almussafes.

6.2.  Estar  inscrites  en  GVA LABORA (SERVEF)  o  en  l'Agència  de  Desenvolupament  Local  i
Promoció Socioeconòmica de l'Ajuntament d'Almussafes.

6.3. En el cas que el contracte temporal es transforme en indefinit o fix discontinu no serà requisit
la inscripció en l'Agència de Desenvolupament Local i Promoció Socioeconòmica ni GVA LABORA
(SERVEF).

BASE SETENA. Presentació de sol·licituds i termini

7.1. Les sol·licituds es presentaran Telemàticament a través de la seu electrònica 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.

S'ha de presentar una sol·licitud juntament amb l'Annex I on s'especificarà el nom, DNI o NIE, data
de  naixement  de  la  persona  contractada,  data  de  contractació  i  el  lloc  per  al  qual  ha  sigut
contractada, lloc de treball i temps de dedicació de la persona contractada.

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. L'ordre de prelació corresponent a cada sol·licitud quedarà establit
quan aquesta continga tota la documentació requerida en aquestes bases.

El Termini de sol·licitud d'ajudes serà a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el
Butlletí  Oficial  de  la  Província  fins  al  30  de  novembre  de  2020,  sempre  que  hi  haja  crèdit
disponible.

7.2. Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se dels documents que a continuació es relacionen:

7.2.1. Documentació inclosa dins de la sol·licitud normalitzada i annex:

                • Dades identificatives de la persona o empresa sol·licitant.

             • Nom, número de DNI o NIE, data de naixement, data de contractació i lloc de treball i
temps de dedicació de la persona contractada.

      •  Declaració  responsable  de no  estar  incursos 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.
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               • 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.

               • 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,  i  en  aquest  cas  no  haurà  d'aportar  les  corresponents
certificacions.

No  obstant  això,  es  podrà  denegar  o  revocar  aquests  consentiments  per  mitjà  de
comunicació  escrita  en  aquest  sentit.  En  aqueix  cas,  hauran  de  presentar-se  certificacions
originals positives expedides per aquestes administracions, així com l'informe de vida laboral.

7.2.2.  Documentació  acreditativa i  identificativa de l'entitat  o  de la  persona representant,  i  en
concret:

Escriptura de constitució i estatuts de l'empresa.

Quan  els  documents  exigits  ja  estigueren  en  poder  de  l'Ajuntament  d'Almussafes,  el
sol·licitant  quedarà  exempt  de  presentar-lo  acollint-se  al  dret  establit  en  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, i
quan no hagueren transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al fet que
corresponguen. Tot això sense perjudici de l'actualització en cada cas dels documents de què es
tracte.

7.2.3. Contracte de treball signat per les parts, que dona lloc a l'ajuda, amb el justificant de la
comunicació telemàtica a GVA LABORA (SERVEF) d'aquest contracte en el qual conste les dades
del centre de treball en el qual es desenvolupe l'activitat, a l'efecte de comprovar la seua ubicació i
alta de la persona contractada en la S. Social.

7.2.4. DNI o NIE del treballador contractat i inscripció en GVA LABORA (SERVEF), si és el cas.

7.2.5 Informe de Vida Laboral actualitzada, que reflectisca la contractació que motiva la sol·licitud
de subvenció.

7.2.6. Model d'alta de pagament per transferència i Certificació de l'entitat bancària en la qual
s'acredite la titularitat del compte bancari corresponent. (Imprés normalitzat)

7.2.7.  En  cas  de  denegar  o  revocar  l'autorització  perquè  l'Ajuntament  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,  s'haurà  d'aportar  certificació
expedida per l'autoritat competent que la persona o entitat sol·licitant es troba al corrent de les
seues obligacions.
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7.2.8.  ANNEX I.-  Dades identificatives del  contracte i  de la persona contractada en empreses
cooperatives del sector agrari (Imprés normalitzat)

7.2.9. ANNEX II.- Fulla informativa de notificació als treballadors/as contractats, de la sol·licitud de
la subvenció a l'Ajuntament d'Almussafes. (Imprés normalitzat)

Així  mateix,  en  relació  amb  la  documentació  acreditativa  del  compliment  de  les  obligacions
recollides en els apartats 5.6 i 5.7 de la BASE CINQUENA i del requisit establit en el punt 6.1 de la
BASE SEXTA,  l'Ajuntament  d'Almussafes  demanarà  la  informació  existent  en  els  arxius  dels
serveis municipals, a l'efecte de comprovació.

7.3. Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits, o falte algun document que d'acord amb
aquestes bases resulte exigible, es requerirà perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o
aportació els documents preceptius, amb indicació que, 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 la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
per mitjà de la corresponent resolució administrativa.

BASE HUITENA. 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 dels beneficiaris, 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 de concessió

9.1.  La  concessió  de  les  ajudes  regulades  en  aquestes  bases  s'efectuarà  en  règim  de
concurrència competitiva,  d'acord amb el  que s'estableix en l'Article  22 de la  Llei  General  de
Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament.

9.2. La concessió d'ajudes s'efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible, de conformitat amb el
pressupost  municipal  per  a  l'exercici  vigent  en el  moment  d'aprovació  i  publicació  d'aquestes
bases, seguint l'ordre de prelació establit per la data i hora en què la sol·licitud completa haja
tingut  entrada  a  l'Ajuntament  d'Almussafes,  sempre  que  complisquen  els  requisits  exigits  en
aquestes bases.

9.3.  Per  a  la  seua  admissió  a  tràmit,  les  sol·licituds  presentades  han  de  contindre  tota  la
documentació exigida.

9.4.  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 vigent en el moment d'aprovació i publicació d'aquestes bases. 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.
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L'òrgan col·legiat estarà integrat per:

a) El Regidor d'Ocupació, que actuarà com a President.

b) La Directora de l'Àrea o tècnica que la substituïsca.

c) La Secretària General o persona en qui delegue

d) L'Interventor o persona en qui delegue

e) Un funcionari/a del departament que actuarà com a Secretari/a.

9.5. L'òrgan col·legiat podrà demanar en qualsevol moment la documentació complementària que
considere necessària per a acreditar millor l'exacte compliment de les condicions exigides en la
convocatòria.

9.6.  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 DESENA. 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 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 comptats des de la data de sol·licitud. 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, 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 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, caldrà ajustar-se als
criteris que dictamine l'Òrgan col·legiat.

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.

BASE ONZENA. Pagament i justificació

El pagament de les ajudes s'efectuarà prèvia justificació de la realització de la contractació i dels
requisits exigits per a la seua concessió, segons el que s'estableix en la BASE TERCERA. Sense
perjudici dels controls que puguen establir-se per a verificar les condicions que determinen la seua
concessió.

Per al pagament s'exigirà l'emissió d'informe de comprovació del compliment de la finalitat objecte
de la subvenció, que emetrà l'oficina responsable de la tramitació d'aquest expedient.
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L'empresa podrà rebre bestreta de les ajudes prèvia aportació d'aval o qualsevol altra garantia per
la mateixa quantitat que resulte de la bestreta.

Els documents justificatius de la totalitat dels mesos de contracte subvencionat es presentaran en
el termini màxim de 3 mesos després de la finalització del període subvencionat mitjançant la Vida
Laboral del treballador en l'empresa en la qual conste el període subvencionat, o qualsevol altre
document que acredite el compliment de l'objecte de la subvenció.

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.

BASE DOTZENA. Reintegrament de les subvencions

El reintegrament de les subvencions s'ajustarà al que disposa el Títol II de la Llei 38/2003 de 17
de novembre.

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.

En el cas que es produïsca alguna circumstància que altere la despesa total de la contractació tal
com és el cas de la Incapacitat Temporal (I.T.) del treballador la contractació del qual ha sigut
objecte de la subvenció, l'empresa es veurà obligada a reintegrar les quantitats indegudament
percebudes.

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 a la data 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 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 TRETZENA. Incompatibilitats

Les  ajudes  seran  compatibles  amb  altres  subvencions,  ajudes  o  ingressos  per  a  la  mateixa
contractació,  sense  prejudici  del  que  s'estableix  en la  normativa  vigent  o  en les  disposicions
establides per altres ajudes per al mateix objecte, sempre que:

- En el seu conjunt l'acumulació de les mateixes no supere l'import de l'actuació objecte de
subvenció

-  Les  ajudes  concedides  per  altres  Administracions  no  hagen  sigut  declarades
incompatibles amb altres ajudes a la contractació.

BASE CATORZENA. Control de les ajudes i acceptació de les bases.

14.1. Correspondrà a la Comissió creada, 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 la Comissió 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.
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14.2. L'empresa beneficiària està obligada a sotmetre's a les actuacions de control financer previst
que corresponguen a la Intervenció General en relació amb les subvencions o ajudes acollides.

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  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 dels mateixos.

El/la  usuari/a  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-ho el
propi  usuari  a  través  d'adreça  electrònica  a:  almussafes_ad1@gva.es  o  en  la  direcció:  C/
Drassanes S/N, 46440 – Almussafes (València).

El/la usuari/a manifesta que totes les dades facilitats per són certs i correctes, i es compromet a
mantindre 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 continguts en
esta, 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 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 que figuraran les persones i
empreses beneficiàries i l'import de l'ajuda.
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