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“AJUDES MUNICIPALS ORDINÀRIES A LA CONTRACTACIÓ I QUALIFICACIÓ
2022/2023”
Exposició de motius i normativa aplicable.
En el marc de les competències que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, i d'acord amb el que es preveu en el Pla Estratègic de Subvencions, aprovat
en sessió plenària celebrada el 9 de gener de 2020, aquest Ajuntament estima necessari:

•
•
•
•

fomentar la contractació i l'ocupació;
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;
fomentar l'estabilitat de l'ocupació a través de les ajudes a la contractació indefinida;
fomentar la qualificació professional a través de la Formació Professional Dual subvencionant
la Modalitat de Contracte per a la formació o beca.

Les presents ajudes s'emmarquen dins de l'acció de foment que, amb la finalitat de satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, pot i ha de promoure l'Administració Local i amb
subjecció al règim jurídic previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així
com el seu Reglament recollit en el 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.
Igualment es dona resposta a les directrius establides en el Pla Estratègic de Subvencions de
l'Ajuntament d'Almussafes, en la seua línia estratègica 6.- Promoció de l'ocupació i autoocupació, i en
l'Ordenança General de Subvencions aprovats per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el 9 de gener
de 2020, (BOP Núm. 13, de 21/01/2020).
La crisi en la qual estem immersos està provocant un impacte molt significatiu en tots els
sectors productius, i requereix d'una activitat de foment subvencional de caràcter públic que puga
contribuir a la recuperació per a afrontar aquesta situació d'emergència sanitària, social i econòmica.
Després de la revisió i actualització del Pla Estratègic de Foment de l'Ocupació 2016-2020,
amb data 21 de desembre de 2020, l'Ajuntament Ple acorda aprovar la pròrroga d'aquest Pla durant el
període 2021/2025. Les presents bases es proposen com a desenvolupament de la Línia Estratègica
número 3, la Intervenció en sectors i col·lectius específics.
Aquestes subvencions es regiran, a més d'en el que es disposa en aquesta convocatòria, per
les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament d'Almussafes vigent en la corresponent
convocatòria, l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Almussafes aprovada per
l'Ajuntament Ple el 20 de desembre de 2019 publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 13
de 21 de gener de 2020, les Ordenances de l'Ajuntament d'Almussafes que puguen ser-li aplicable, 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 i en compliment de l'acord per l'Ajuntament Ple el 7 de febrer de
2019 Mesures destinades a l'establiment de codis ètics i de bones pràctiques “Compilance” (en
compliment de la Llei 18/2018 GV per al foment de la Responsabilitat social).
Amb la recent Reforma Laboral, les contractacions objecte d'aquestes ajudes es regiran pel
Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia
de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball, publicat en el Boletín Oficial del
Estado núm. 313 de data 30 de desembre de 2021.
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 de recursos públics de
conformitat amb l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en
avant, LGS) i de conformitat amb l'article 4 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament
d'Almussafes.
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BASE PRIMERA. Objecte.
1.1 La present convocatòria, que es regularà per l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament
d'Almussafes, té com a objecte:

•
•
•
•

fomentar la contractació i l'ocupació;
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;
fomentar l'estabilitat de l'ocupació a través de les ajudes a la contractació indefinida;
fomentar la qualificació professional a través de la Formació Professional Dual subvencionant
la Modalitat de Contracte per a la formació o beca.

1.2 Les contractacions i la formació a què fan referència seran aquelles realitzades entre l'endemà de
la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP i el 31 d'octubre de 2023.
BASE SEGONA. Finançament.
2.1 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.
2.2 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 vigent
Pressupost consignat a aquest efecte.
L'import global màxim que podrà assignar-se en concepte d'aquestes ajudes per a aquesta
convocatòria serà de 150.000,00 € distribuïts en les següents anualitats:
Exercici 2022: 50.000,00 €
Exercici 2023: 100.000,00 €
2.3 Aquest import podrà ser incrementat 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 import 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.
2.4 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.
BASE TERCERA. Concepte subvencionable i Quantia de les ajudes.
Serà subvencionables les contractacions i contracte/beca de la formació Professional Dual realitzades
entre l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP i el 31 d'octubre de 2023, sempre
que es complisquen els requisits establits en aquestes bases.
3.1 CONTRACTACIÓ INDEFINIDA.
La contractació INICIAL indefinida o la CONVERSIÓ de la contractació temporal en contractació
INDEFINIDA de persones desocupades a jornada completa o jornada parcial amb una duració
mínima de 20 hores setmanals. En el cas de contractació a temps parcial la quantia de l'ajuda es
prorratejarà proporcionalment.
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CONTRACTACIÓ INDEFINIDA
REQUISITS
- Persona desocupada o Contractada prèviament per ETT o conversió de contracte temporal
Apartat A
en indefinit

3.500 €

Dona
Víctima de violència de gènere
Persona desocupada o
Contractada
prèviament per ETT o
Apartat B conversió de contracte
temporal en indefinit i a
més un dels següents
suposats:

Major 45 anys
Aturat/da llarga duració, PLD
4.000 €

Diversitat funcional igual o superior al 33%
Primera ocupació
Primera experiència en el sector (canvi de sector)
Persones desocupades que hagen participat en programes
municipals d'Ocupació o Formació

DEFINICIONS:
- Persones desocupades. Contractades prèviament per ETT., considerant-se com a tal aquelles
persones treballadores contractades prèviament per empreses de treball temporal, ETTs, que se'ls
contracte directament per l'empresa.
- Persones desocupades Parades de llarga duració. S'entendrà com a persones 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.
- Persones desocupades amb Diversitat funcional. Es considerarà com a tal aquelles persones
treballadores amb diversitat funcional igual o superior al 33%.
- Primera ocupació. Es considerarà com a tal aquelles persones que tinguen menys d'un any
d'experiència laboral.
- Primera experiència en el sector. Es considerarà primera experiència en el sector, a aquelles
persones que, tenint experiència laboral en altres sectors, tinguen menys d'un any d'experiència en el
sector de l'empresa contractant.
- Persones desocupades que hagen participat en programes municipals d'Ocupació o Formació en els
últims 6 mesos des de de la finalització del projecte.

3.2 FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL
Resultaran subvencionables els Contractes/beques de Formació Professional Dual de persones
matriculades en Centres educatius autoritzats a la Comunitat Valenciana.
Duració

Subvenció màxima

Primer any

500,00 €

Segon any

1.000,00 €

Tercer any

1.000,00 €

BASE QUARTA. Entitats Beneficiàries. Condicions i Requisits per a obtindre la condició de
Beneficiaris/es i per a la concessió de la subvenció. Exclusions.
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 requisits següents:
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.
c) Que s'adherisquen i subscriguen el Conveni d'Adhesió al Pla Estratègic d'Ocupació de
l'Ajuntament d'Almussafes.
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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 complirse aquest requisit es requerirà el reintegrament de la subvenció amb els interessos de demora que
corresponguen.
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.
• 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 anterior, és a dir, quan s'haja iniciat el procediment per
a la declaració de concurs.
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).
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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.- Les empreses en crisis quan s'haja iniciat el procediment per a la declaració de concurs.
7.- 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 i modificat pel Reglament (UE) 2020/972 de la Comissió de 2 de juliol de 2020, pel
qual es modifica el Reglament (UE) n.o 1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga.
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.
L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única
empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament
(UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, prorrogat pel Reglament (UE) 2020/972 de la Comissió de 2 de
juliol de 2020) no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan
una única empresa realitze per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera
l'import total de les ajudes de minimis no excedirà de 100.000 euros durant qualsevol període de tres
exercicis fiscals.
BASE CINQUENA. Obligacions de les 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:
5.1 Formalitzar el contracte de treball per escrit.
5.2 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, termini i
documentació que s'ha d'acompanyar a la sol·licitud" i en la BASE ONZENA “Justificació i Pagament
de la subvenció concedida. Termini i documentació.”
5.3 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.
5.4 Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer en qüestions relacionades amb la
subvenció concedida i aportar tota la informació i facilitar les dades que li siguen requerits, segons la
normativa vigent.
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5.5 Acreditar amb anterioritat a dictar-se la Proposta de Resolució de la Concessió, que es troben al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, a més d'estar al
corrent amb les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament d'Almussafes.
5.6 No tindre cap deute pendent amb qualsevol una altra Administració.
5.7 Haver justificat degudament qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida amb
anterioritat.
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 Complir amb les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat
amb el que es disposa en l'article 3 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés
a la Informació Pública i Bon Govern, i l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat de
Transparència, Bon Govern i Participació ciutadana en la Comunitat Valenciana.
5.10 Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, en tant puguen ser objectes de les actuacions de comprovació i control durant un període
d'almenys quatre anys.
BASE SEXTA. Requisits de les persones contractades.
Les persones contractades per les quals se sol·licita l'ajuda hauran de complir, a data de la
contractació a més dels requisits exigits per la legislació vigent, els següents:
6.1 Estar empadronats/as en el municipi d'Almussafes amb una antiguitat mínima de 6 mesos previs a
la data de la contractació objecte de la subvenció 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 a la contractació.
El compliment d'aquest requisit es comprovarà d'ofici per l'Ajuntament d'Almussafes.
6.2 Estar inscrites en GVA LABORA com a desocupades o en l'Agència de Desenvolupament Local i
Promoció Socioeconòmica de l'Ajuntament d'Almussafes, en el cas de sol·licitar l'ajuda per a
CONTRACTACIÓ INDEFINIDA INICIAL.
6.3 Els següents casos quedaran exempts del requisit d'inscripció en GVA LABORA/Agència de
Desenvolupament Local:
1.- En el cas que es realitze un Contracte/Beca per a 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.

BASE SETENA. Presentació de sol·licituds, termini i documentació que s'ha d'acompanyar a la
sol·licitud.
7.1 PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
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.
La informació de la present convocatòria, la sol·licitud i els Impresos normalitzats estaran disponibles
en la pàgina Web https://almussafes.net/servicios/subvenciones/subvencions-benestar-social-iocupacio/subvencions-ocupacio/
Per a la tramitació telemàtica s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat
admés per la seu electrònica de l'Ajuntament d'Almussafes.
La presentació de la sol·licitud de l'ajuda implica l'acceptació del regulat en la present convocatòria.
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7.2 TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de sol·licitud de les ajudes serà des de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província fins al 31 d'octubre de 2023.
7.3 DOCUMENTACIÓ QUE HA D'ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD
7.3.1 DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA per a la tramitació de la sol·licitud:
1.- Sol·licitud de Subvenció (Imprés normalitzat) en la qual s'inclou:
•
•

•

Dades identificatives de la persona o entitat sol·licitant.
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, si no hi ha manifestació en contra.
(En cas de denegar o revocar l'autorització 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).
DECLARACIÓ RESPONSABLE, de conformitat amb el que es disposa en l'article 69 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, que inclou:
a) Complir els requisits establits en les Bases 4 i 5 de les bases que regulen la present
convocatòria.
b) Que no es troba incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de
beneficiari/a i per a ser receptora del pagament establit en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, en concret les recollides en l'article 13.2 i 13.3 i
l'apartat 5 de l'article 34 d'aquesta.
c) Que 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,
General de Subvencions.
d) Que la suma de les ajudes de l'Ajuntament d'Almussafes juntament amb altres
subvencions o ajudes percebudes per a la mateixa finalitat, no superen el cost total del
subvencionat. En cas que la suma de les ajudes supere el cost total, 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 d'Almussafes
i realitzar el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament o en excés.
e) Haver justificat qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida
anteriorment per l'Ajuntament d'Almussafes.
f) Que no és deutor per resolució de procedència de reintegrament a l'efecte del que es
preveu en l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
g) Complir les restants obligacions que detalla l'article 14 i 15 de la Llei General de
Subvencions.
h) Que la subvenció es destinarà a la finalitat prevista.
i) Estar empadronat/a i mantindre la residència efectiva en el municipi d'Almussafes de
conformitat amb la Base 4 de la convocatòria.
j) Haver llegit i acceptar la informació bàsica sobre protecció de dades.
k) Haver llegit i acceptar les Bases Reguladores de la subvenció “AJUDES
MUNICIPALS A PERSONES EMPRENEDORES DEL MUNICIPI D'ALMUSSAFES”
de la convocatòria.
g) Declaració responsable en relació amb l'ACTIVITAT SUBVENCIONADA que no ha
rebut altres subvencions, ajudes o ingressos per a la mateixa activitat subvencionada.
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.
h) Declaració responsable en relació amb l'ACTIVITAT DE MINIMIS durant els dos
exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs.
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2.- Conveni d'Adhesió al Pla Estratègic d'Ocupació (Imprés normalitzat) de l'Ajuntament
d'Almussafes, (es presentarà a través del tràmit habilitat a aquest efecte en la seu electrònica)
3.- Model d'Alta de Pagament per Transferència (Imprés normalitzat) amb el Certificat de
l'entitat bancària en el qual s'acredite la titularitat del compte bancari corresponent.
4.- Certificat de Situació Censal on conste l'activitat econòmica, la data d'alta, el domicili fiscal i
en el seu cas el del local de desenvolupament de l'activitat.
5.- A més, en el cas de:
➢ Professionals autònoms: Últim rebut del règim d'autònoms de la Seguretat Social.
➢ Societats civils i comunitat de béns: Últim rebut d'autònoms de les persones
sòcies/comuneres que exerceixen treball efectiu, Contracte de constitució
degudament registrat, així com NIF o NIE i acreditació dels poders de la persona
representant apoderada.
6.- Els interessats podran identificar-se electrònicament davant les Administracions Públiques,
segons l’art 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, a través dels sistemes següents:
a) Sistemes basats en certificats electrònics qualificats de signatura electrònica expedits per
prestadors inclosos en la ‘‘Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació’’.
b) Sistemes basats en certificats electrònics qualificats de segell electrònic expedits per
prestadors inclosos en la ‘‘Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació’’
7.3.2 DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA relativa a la persona contractada per la qual se sol·licita
l'ajuda:
1.- DNI o NIE 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. Full informatiu de comunicació a les persones treballadores contractades, del
finançament de la subvenció per l'Ajuntament d'Almussafes. (Imprés normalitzat)
4.- Contracte de treball signat per les parts i comunicació telemàtica al Servei Públic d'Ús
d'aquest contracte.
5.- Certificat de períodes d'inscripció en GVA LABORA i Vida laboral actualitzada o qualsevol
altre document que acredite els requisits exigits, si és el cas.
6.- Certificat del Reconeixement del Grau de Diversitat funcional, si és el cas.
7.- A més, en el cas de:
➢ Persones treballadores contractades prèviament per empreses de treball temporal,
ETTs, que se'ls contracte directament per l'empresa: Contracte de posada a la
disposició del treballador de la ETT a l'empresa usuària.
➢ Alumnat de la Formació Professional Dual: Conveni de col·laboració signat amb el
centre educatiu.
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 l'apartat 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. Se sol·licitarà certificat del Sr. Tresorer de la Corporació de no
existir deute pendent amb l'Ajuntament.
7.4 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 la persona interessada, d'acord amb el
que s'estableix en l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, perquè en el termini de 10 dies
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esmene la falta o aportació els documents preceptius, amb indicació que, transcorregut el termini
sense que ho haguera fet, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, prèvia resolució dictada en els
termes previstos en l'article 21 de la citada llei, per mitjà de la corresponent resolució administrativa.
7.5 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.
BASE OCTAVA. Publicitat.
8.1 De conformitat amb el que es preveu en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, LGS,
aprovades les bases de la convocatòria, el text íntegre de les mateixes i la informació relativa a la
Convocatòria serà remesa a la Base de dades Nacional de Subvencions (*BDNS) la qual servirà de
mig electrònic per al compliment de les obligacions de publicitat contingudes en la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i un extracte de la
convocatòria es publicarà en el BOP, per conducte de la Base de dades Nacional de Subvencions.
A més, aquestes bases també es publicaran igualment en el Tauler d'edictes de la seu electrònica de
l'Ajuntament i 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.
8.2 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.
8.3 L'entitat beneficiària que haja percebut durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques
en una quantia superior a 100.000€ o el 40% del total dels seus ingressos anuals tinga caràcter
d'ajuda o subvenció pública aconseguint un mínim de 5.000€ hauran de complir amb les obligacions
de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3
b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern, i l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat de Transparència, Bon Govern i
Participació ciutadana en la Comunitat Valenciana. (llei 2/2015 quedarà derogada en 2023)
BASE NOVENA. Procediment de concessió. Tramitació i Instrucció. Òrgans competents.
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, General de Subvencions.
9.2 La concessió de les ajudes regulades en aquestes bases s'efectuarà en règim de concurrència
competitiva, per al que es tindrà en compte com a criteris el moment en què haja tingut entrada la
sol·licitud en el Registre de l'Ajuntament i la comprovació de la concurrència en la persona sol·licitant
dels requisits establits.
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.
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.
9.3. La concessió d'ajudes s'efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible, de conformitat amb el
pressupost municipal per a l'exercici vigent, sempre que complisquen els requisits exigits en aquestes.
Es podran proposar a la Comissió de Valoració per a ser resoltes favorablement per l'òrgan
competent, en diferents lots, aquelles sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits, fins a
esgotar el crèdit inicial disponible de la convocatòria.
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9.4 La Instrucció correspondrà a l'Agència de Desenvolupament Local i Promoció Socioeconòmica
(ADL) 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.
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, formularà, prèvia fiscalització de la Intervenció Municipal, la Proposta de
Resolució Provisional, degudament motivada que haurà de notificar-se a les persones o entitats
interessades podent publicar-se a l'efecte de NOTIFICACIÓ en la pàgina web municipal i en el tauler
d'edictes electrònic de l'Ajuntament, i que 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 i els
següents llistats:
a) Persones o entitats 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 o entitats sol·licitants que no compleixen els requisits establits en la convocatòria
quedant la seua sol·licitud desestimada.
c) Persones o entitats sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida.
Les persones o entitats sol·licitants se'ls atorgarà el termini de 10 dies 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.
L'Òrgan Col·legiat, Comissió de Valoració, 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) El Secretari o persona en qui delegue, que actuarà en matèria d'Assessorament Jurídic.
d) L'Interventor o persona en qui delegue, que actuarà en matèria d'Assessorament Fiscal.
e) Una funcionària del departament, que actuarà com a Secretària.
9.6 La Comissió de Valoració 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.
BASE DÈCIMA. Resolució de concessió de les ajudes i Recursos.
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, a la vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'Òrgan
instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent 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 a comptar des de la data de presentació de la
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, 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
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 l'Òrgan Col·legiat.
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10.6 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.
10.7 L'Acord de concessió posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà al de la seua
notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; o recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos davant el corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de
conformitat amb l'article 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciós-administratiu.
BASE ONZENA. Justificació, documentació, Termini i Pagament de la subvenció concedida.
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
11.1 Els documents justificatius de la contractació es presentaran a través del tràmit habilitat a aquest
efecte, mitjançant la presentació de:
- Sol·licitud de justificació, (Imprés normalitzat) que estarà disponible en la seu electrònica de la
pàgina web de l'Ajuntament d'Almussafes www.almussafes.es
- Informe de Vida Laboral del treballador en l'empresa, actualitzat a data de presentació de la
sol·licitud de justificació, en la qual conste el període subvencionat, o qualsevol altre document
que acredite el compliment de l'objecte de la subvenció.
- En el cas de Formació Professional Dual: Certificat acreditatiu de les activitats formatives
realitzades en les empreses col·laboradores per l'alumnat en Formació Professional Dual
(Annex VIII proporcionat pel centre educatiu)
11.2 Termini per a la justificació.
- Contractació indefinida:
La documentació justificativa es presentarà en el termini d'un mes a partir de l'any de la data
de contractació indefinida.
L'òrgan instructor realitzarà els controls que considere pertinents per a la verificació de la
contractació indefinida.
- Contractació formació profesional dual:
La documentació justificativa es presentarà en el termini d'un mes a partir de la finalització del
contracte o Beca.
Transcorregut el termini establit de justificació de la subvenció sense haver-se presentat la mateixa
davant l'òrgan administratiu competent, aquest requerirà a la persona o entitat beneficiària perquè en
el termini improrrogable de 15 dies siga presentada, transcorregut el qual sense que s'esmenen 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.
La falta de presentació de la justificació en el termini establit en aquest apartat portarà amb si
l'exigència del reintegrament i altres responsabilitats establides en la Llei General de Subvencions. La
presentació de la justificació en el termini addicional establit en aquest apartat no eximirà a la persona
o entitat beneficiària de les sancions que, conforme a la Llei General de Subvencions, corresponguen.
11.3 L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits o la justificació
insuficient de la mateixa portarà aparellat la pèrdua total o parcial del dret al cobrament i, en el seu
cas, el reintegrament en les condicions previstes en el Títol IV de l'Ordenança General de
Subvencions de l'Ajuntament d'Almussafes i en la Llei General de Subvencions.
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PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
11.4 Justificada la realització de la contractació (beca en el cas de Formació Professional Dual) i dels
requisits exigits per a la seua concessió segons el que s'estableix en la BASE TERCERA i, prèvia
fiscalització de la Intervenció Municipal, s'efectuarà el pagament de les ajudes, sense perjudici dels
controls que puguen establir-se per a verificar les condicions que determinen la seua concessió.
11.5 Per al pagament de les ajudes, l'Òrgan Instructor emetrà informe de comprovació del compliment
de la finalitat objecte de la subvenció.
Els pagaments de la subvenció es realitzaran una vegada que l'Ajuntament d'Almussafes haja
comprovat que la persona o entitat sol·licitant es troba al corrent del compliment d'obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, i que no té deutes amb l'Ajuntament d'Almussafes.
L'import serà el que s'ha establit en la Base Tercera de la present convocatòria, i el pagament de la
subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de l'entitat financera
indicada per la persona sol·licitant en el document model d'alta de pagament per transferència (Imprés
normalitzat).
11.6 Quan el beneficiari fora deutor a la Hisenda Municipal, per deutes vençuts i no pagats, s'iniciarà
d'ofici per la Tresoreria Municipal la compensació de crèdits a favor de l'interessat, notificant-se en els
termes en la normativa del procediment administratiu.
BASE DOTZENA. Reintegrament de les subvencions. Resolució d'incidències.
12.1 El reintegrament de les subvencions s'ajustarà al que es disposa en el Títol II de la Llei 38/2003
de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
12.2 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.
12.3 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.
12.4 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.
13.1 Les subvencions objecte de les presents bases reguladores seran compatibles amb altres
subvencions, ajudes o ingressos per al mateix fi, procedents de qualssevol altres administracions o
ens públics o privats, estatals, 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 i les ajudes concedides per
altres Administracions no hagen sigut declarades incompatibles amb altres ajudes per al mateix fi.
13.2 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.
13.3 La presentació de la sol·licitud de les ajudes comporta la declaració responsable que la suma
de les ajudes de l'Ajuntament d'Almussafes juntament amb altres subvencions o ajudes percebudes
per a la mateixa finalitat no supera el cost total del subvencionat.
Així mateix, la persona que obtinguera i/o sol·licitara una subvenció per al mateix objecte subvencionat
a l'empara d'aquesta convocatòria es compromet a comunicar-lo de manera fefaent 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.
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BASE CATORZENA. Control de les ajudes i acceptació de les bases. Resolució d'incidències.
14.1 Correspondrà al Centre gestor la funció de control de les subvencions concedides, així com
l'avaluació i el seguiment de les ajudes regulades en les presents bases.
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 entitat 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
LGS 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.
14.4 En els casos de circumstàncies o casuístiques no previstes de manera expressa en la present
convocatòria i en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Almussafes, o que suscite
dubtes quant a la seua interpretació a l'hora de dictar resolució, s'estarà als criteris que determine la
Comissió Valoració.
BASE QUINZENA. Protecció i cessió de les dades.
El Ayuntamiento de Almussafes adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad,
integridad y confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.
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: desarrollolocal_adl@almussafes.org o en l'adreça: C/ Drassanes S/N, 46440
– Almussafes (Valencia).
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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ANNEXOS
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