
BASES REGULADORES “AJUDES MUNICIPALS A LES PERSONES 

EMPRENEDORES” 

(Convocatòria any 2022/2023)

BASE PRIMERA. Objecte.
1.1 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). 

1.2 Les presents bases es  proposen com a desenvolupament  de la  Línia  Estratègica número 5,
Potenciació de l'activitat emprenedora i de l'economia social, 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. 

1.3 Les “Ajudes municipals a Persones Emprenedores”, tenen per objecte la concessió de les ajudes
destinades a subvencionar  despeses corrents de  Seguretat  Social,  lloguer,  llum,  aigua,  telèfon,
assessoria destinades a afavorir la creació i consolidació de l'ocupació per compte propi en l'àmbit del
municipi d'Almussafes.

1.4 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.

1.5 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).

BASE SEGONA. Finançament.
2.1  L'assignació per a les ajudes regulades en la present convocatòria serà a càrrec de l'Aplicació
Pressupostària  2410.470.01  de  Subvencions  promoció  de  l'Ocupació-Línia  Emprenedors,  del
pressupost vigent per a l'exercici 2022 consignat a aquest efecte per l'Ajuntament d'Almussafes, per
un import  de 45.000,00 €  sense perjudici  que es  puga augmentar  l'import,  prèvies modificacions
pressupostàries corresponents, distribuïts en les següents anualitats:

-    Exercici  2022:   l'import  subvencionat  serà  de 15.000,00  €, que  quedarà  condicionada  a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment en el qual es dicte la resolució de la
concessió.
-    E  x  ercici   2023:   l'import  subvencionat  serà  de 30.000,00  €,  que  quedaran  condicionats  a
l'existència de crèdit pressupostari suficient i adequat per a atendre-les en els corresponents
pressupostos per a l'exercici 2023. 
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2.2 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  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.

2.3 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.
3.1.  La  present  convocatòria,  que  es  regularà  per  l'Ordenança  general  de  subvencions  de
l'Ajuntament d'Almussafes, el concepte subvencionable del qual seran les despeses corrents, entre
els  quals  s'inclouen  Seguretat  Social,  lloguer,  llum,  aigua,  telèfon,  assessoria,  etc,  a  aquelles
persones emprenedores del municipi d'Almussafes, que s'hagen donat d'alta en el Règim Especial de
persones  Treballadores  Autònomes  (RETA),  equivalent  o  assimilat,  o  Règim  General  en  el  cas
d'economia social, entre l'endemà a 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.

3.2. Quantia de les ajudes:
L'import màxim de la subvenció serà fins a 3.000€.
La subvenció s'aplicarà durant un període mínim de 6 mesos des de l'alta de la persona treballadora
autònoma en el RETA (o equivalent). 
L'ajuda màxima es percebrà si es manté l'alta i l'activitat durant dotze mesos consecutius a partir de la
data d'alta  en el  Règim Especial  de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat  Social  de la
persona treballadora autònoma .
En el cas que l'activitat i  l'alta de la persona treballadora autònoma en el RETA (o equivalent) es
mantinga per 6 o més mesos i menys de 12, l'ajuda es prorratejarà.

Quadre explicatiu:
Períodes mínims i màxims

subvencionables per persona
emprenedora

Mesos Pagament Import de l'Ajuda

Alta i activitat d'autònom/a mínima: 6 mesos A la Resolució de la Concessió 1.500 €

Alta i activitat d'autònom/a màxim: 12 mesos A la justificació total de l'ajuda 1.500 €

TOTAL 3.000 €

A l'efecte de computar la data d'inici de l'activitat, es considerarà la data d'alta en aquest règim la que
conste  en el  document  de RESOLUCIÓ d'Alta  en  el  Règim Especial  de Persones Treballadores
Autònomes (RETA) o en el document DECLARACIÓ D'ALTA en el Cens d'Obligats Tributaris (Models
036 o 037).

En  finalitzar  el  període  subvencionat,  la  persona  emprenedora  haurà  d'aportar  la  corresponent
documentació justificativa tal com s'indica en la Base Dècima de la present Convocatòria.

BASE QUARTA. Persones Beneficiàries. Condicions i Requisits per a obtindre la condició de
Beneficiaris/as i per a la concessió de la subvenció. Exclusions. 

4.1 Podran ser persones beneficiàries de les “Ajudes Municipals a les Persones Emprenedores” de la
present convocatòria les persones ATURADES que es donen d'alta per a treballar per compte propi o
autònomes entre l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP i el 31 d'octubre de
2023 i complisquen els següents requisits:

a)  Estar  empadronat  i  mantindre  la  residència  efectiva  (s'acreditarà  mitjançant  Declaració
Responsable inclosa en la sol·licitud) en el municipi d'Almussafes almenys 6 mesos abans de la
data  d'alta  en  el  Règim  Especial  de  persones  Treballadores  Autònomes  o  equivalent  i
mantinguen l'empadronament durant el període subvencionat que serà com a mínim 6 mesos.
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Es tindran en compte els  canvis  de domicili  temporals,  podent  comptabilitzar-se el  període
mínim exigit en els últims 10 anys anteriors.

b)  Estar  inscrites  en  GVA  LABORA  en  situació  de  desocupació  o  en  l'Agència  de
Desenvolupament Local i Promoció Socioeconòmica de l'Ajuntament d'Almussafes, a la data
d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. 
A aquest efecte, es prendrà com a referència l'informe de vida laboral, devent no trobar-se d'alta
en cap dels règims la data anterior a l'alta que motiva la sol·licitud.

c) Es constituïsquen com a persones treballadores autònomes o equivalent donant-se d'alta en
el  Règim Especial  de persones Treballadores Autònomes o equivalent,  entre l'endemà a la
publicació d'aquesta convocatòria en el BOP i el 31 d'octubre de 2023.

d) Tinguen el domicili fiscal en el municipi d'Almussafes.

e) Presenten un pla de negoci que siga considerat viable econòmica i tècnicament.

f) Que subscriguen el Conveni d'Adhesió al Pla Estratègic d'Ocupació (Imprés normalitzat) de
l'Ajuntament d'Almussafes.

4.2 També podran ser persones beneficiàries:
• Aquelles persones que s'hagen establit  com a AUTÒNOM/A COL·LABORADOR/A, sempre

que a la data de la concessió de la subvenció es mantinga l'activitat, s'hagen donat d'alta en el
Règim  Especial  de  Persones  Treballadores  Autònomes  o  equivalent  entre  l'endemà  a  la
publicació d'aquesta convocatòria en el BOP i el 31 d'octubre de 2023 i que convisca amb
el/la  autònom/a  principal,  sempre  que  la  persona  sol·licitant  reunisca  els  requisits  per  a
obtindre la condició de persona beneficiària establits en el punt 4.1.
Es  considerarà  familiar  que  convisca  amb  el/a  autònom/a  principal:  el/la  cònjuge,
descendents,  ascendents  i  altres  parents  per  consanguinitat  o  afinitat,  fins  al  segon grau
inclusivament i, en el seu cas, per adopció que convisquen amb el/la autònom/a principal.

• Aquelles persones que donant-se d'alta en l'el Règim Especial de Persones Treballadores
Autònomes (RETA) entre l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP i el 31
d'octubre de 2023 pertanguen a una CB, Societat Civil  o persona jurídica, sempre que la
persona sol·licitant reunisca els requisits per a obtindre la condició de persona beneficiària
establits en el punt 4.1.
Les societats  civils,  mercantils  o mercantils  especials  també hauran d'estar  constituïdes i
iniciar la seua activitat entre l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP i el 31
d'octubre de 2023.

• Se  subvencionarà  també  la  constitució  d'empreses  d'economia  social  mitjançant  la
incorporació de socis/as treballadors/as o socis/as cooperativistes encara que el règim a la
seguretat social que s'aplique siga el de règim general, sempre que la persona sol·licitant
reunisca els requisits per a obtindre la condició de persona beneficiària establits en el punt
4.1. 
Les Societats Laborals i les Cooperatives de Treball Associat, hauran d'estar constituïdes i
iniciar la seua activitat entre l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP i el 31
d'octubre de 2023.
Només es concedirà subvenció per a la incorporació com a soci/a treballador/a a una societat
laboral, quan la persona incorporada subscriga una participació en la societat el valor nominal
de la qual no siga inferior al que tinga qualsevol de els/as socis/as i l'import no siga inferior a
500€.

4.3 Exclusions. No podran obtindre la condició de persona beneficiària d'aquestes ajudes aquelles
persones:

a) en els qui concórrega alguna de les circumstàncies a què es refereix l'article 13, apartat 2 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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b) que no estiguen al corrent amb els pagaments amb la Seguretat Social i de l'Agència Estatal
Tributària, així com en les obligacions de pagament amb l'Ajuntament d'Almussafes.
c) que siguen deutores per reintegrament de subvencions a l'Ajuntament d'Almussafes
d)  que  hagen  sigut  beneficiàries  d'aquesta  subvenció  per  a  persones  emprenedores  en
convocatòries anteriors.

BASE CINQUENA. Obligacions de les persones beneficiàries.
Les persones beneficiàries hauran de complir amb les següents obligacions:

 Mantindre l'alta d'autònom (o equivalent) un mínim de 6 mesos.
 Complir amb les obligacions que, amb caràcter general, es recullen en l'article 14 de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions.
 Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat, adoptar el comportament singular

previst en la corresponent convocatòria, acreditar que reuneix les condicions establides en les
bases de la convocatòria en el moment de la mateixa o que concórreguen les circumstàncies
que justifiquen la concessió de la subvenció.

 Justificar  davant  l'Ajuntament,  el  compliment  dels  requisits  i  condicions,  així  com realitzar
l'activitat o adoptar el comportament que determina la concessió de la subvenció pública.

 Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer i facilitar les dades que li siguen
requerits, segons la normativa vigent.

 Comunicar,  tan  prompte  com es  coneguen,  l'obtenció  de  subvencions  o  ajudes  per  a  la
mateixa finalitat, procedents d'altres administracions i entitats públiques o privades, nacionals
o internacionals.

 Renunciar  parcial  o  totalment  a  la  subvenció concedida quan el  pagament  de la  mateixa
supose, juntament amb els altres ingressos de qualsevol naturalesa, una quantitat superior al
total de les despeses.

 Justificar adequadament, la subvenció concedida en la forma que es preveu en l'Ordenança
General  de  Subvencions  de  l'Ajuntament  d'Almussafes  i  en  la  corresponent  convocatòria,
mitjançant la presentació detallada de les activitats realitzades, el seu cost i les factures o
documentació de validesa en el tràfic mercantil, a més d'acreditar el compliment de l'activitat
finançada, l'adopció del comportament previst o el compliment dels requisits que van donar
lloc a la concessió de la subvenció.

 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. 
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.

 Procedir  al  reintegrament  dels  fons  percebuts  en  el  supòsit  d'incórrer  en  causa  que  els
justifique en els supòsits contemplats en els articles 36 i 37 de la Llei General de Subvencions.

 Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions. Aquest
extrem  s'acreditarà  mitjançant  declaració  responsable  del  beneficiari,  segons  el  que
s'estableix  en  l'article  25  del  Reial  decret  887/2006,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions.

BASE SEXTA. Presentació de sol·licituds, termini i documentació que s'ha d'acompanyar a la
sol·licitud.
6.1. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
La presentació de la sol·licitud de l'ajuda implica l'acceptació del regulat en la present convocatòria.

En el cas de persones físiques, la sol·licitud es presentarà preferentment de manera telemàtica a
través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Almussafes.
En el cas de persones jurídiques, la sol·licitud es presentarà obligatòriament de manera telemàtica a
través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Almussafes.

La informació de la present convocatòria, la documentació i la sol·licitud formalitzada en el model
establit en la present convocatòria per a l'obtenció de les ajudes regulades en les presents bases
estarà  disponible  en  la  pàgina  Web https://almussafes.net/servicios/subvenciones/subvencions-
benestar-social-i-ocupacio/subvencions-ocupacio/ 
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La presentació de la sol·licitud de l'ajuda fora del termini establit  i  la no utilització dels formularis
normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió.

La SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ (imprés normalitzat) inclou:
• Dades identificatives de la persona sol·licitant i dades de contacte a l'efecte de notificació.
• 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.

• 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)  Haver  justificat  qualsevol  subvenció  municipal  que  li  haja  sigut  concedida
anteriorment per l'Ajuntament d'Almussafes.
e) 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.
f)  Complir  les  obligacions  que  detalla  l'article  14  i  15  de  la  Llei  General  de
Subvencions.
g) Que la subvenció es destinarà a la finalitat prevista.
h) Mantindre la residència efectiva en el municipi d'Almussafes de conformitat amb la
Base 4 de la convocatòria.
i) Haver llegit i acceptar la informació bàsica sobre protecció de dades
j)  Haver  llegit  i  acceptar  les  Bases  Reguladores  de  la  subvenció  “AJUDES
MUNICIPALS A PERSONES EMPRENEDORES” de la convocatòria.
k) 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.
l)  Declaració  responsable en relació  amb l'ACTIVITAT DE MINIMIS durant  els  dos
exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs.

• Documentació que s'adjunta.
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. 
De no disposar  la  persona sol·licitant  dels  sistemes de signatura  indicats  haurà  d'acudir-se a  la
representació a través de persona que sí que dispose d'ella, acreditant la representació, per qualsevol
mig vàlid en dret, que haurà de subscriure la sol·licitud corresponent.

6.2.  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
El termini de presentació de la sol·licitud de l'ajuda s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de la
present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i s'estendrà fins al 31 d'octubre de 2023,
sempre que hi haja crèdit disponible. 

6.3.  DOCUMENTACIÓ QUE HA D'ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD
1. Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la següent documentació: 
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a)  DNI o NIE de la persona treballadora autònoma que sol·licita la subvenció o Permís de
Treball i Residència si la persona treballadora autònoma fora estranger/a no comunitari/a.

b) Si la sol·licitud es presenta a través de representant, acreditació de la representació.

c) Certificat de períodes d'inscripció en GVA LABORA.

d)  Informe  de  Vida  Laboral  actualitzat  a  data  de  presentació  de  sol·licitud  de  la  persona
interessada, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

e)  Resolució d'Alta en el Règim Especial  de Persones Treballadores Autònomes (RETA) o
equivalent, o Document Únic Electrònic CIRCE amb el Codi Segur de Verificació si s'ha fet a
través de tramitació telemàtica en un Punt d'Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT).
     En el cas de PROFESSIONALS COL·LEGIATS, s'aportarà l'Alta en la Mutualitat del Col·legi
Professional corresponent, la condició d'exercents s'acreditarà mitjançant certificat de la AEAT
el que consten les altes i baixes en el Cens d'Obligats Tributaris.

f) Pla d'empresa i estudi de viabilitat favorable.

g) Dades de domiciliació bancària, disponible en la pàgina web www.almussafes.es a través del
tràmit habilitat a aquest efecte.

h)  Conveni d'Adhesió al Pla Estratègic de Foment d'Ocupació de l'Ajuntament d'Almussafes
(Imprés normalitzat) disponible en la pàgina web www.almussafes.es a través del tràmit habilitat
a aquest efecte.

i) Certificat d'estar al corrent amb les obligacions tributàries i  enfront de la Seguretat Social
(únicament en el cas de no autoritzar l'Ajuntament a consultar-lo)

j) 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  o Declaració d'Alta en el Cens
d'Obligats Tributaris (model 036 o 037).

** En el cas que l'ajuda la sol·licite un AUTÒNOM/A COL·LABORADOR/A, s'aportarà, a més de la
documentació, la següent documentació:

- Llibre de família
- DNI del titular de l'explotació

**  En el cas que l'ajuda la sol·licite una  SOCIE  TAT   CIVIL o MERCANTIL,   s'aportarà, a més de la
documentació, la següent documentació:

-  Documentació  justificativa  de  la  participació  de  les  persones  treballadores  autònomes  o
equivalent.
- Certificat de Situació Censal de l'entitat, on conste l'activitat econòmica desenvolupada, la data
d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el del local de desenvolupament de l'activitat.

**  En  el  cas de  SOCIS/AS  TREBALLADORS/AS  O  COOPERATIVISTES  D'EMPRESES
D'ECONOMIA SOCIAL INCLOSOS/AS EN EL RÈGIM GENERAL S. S.:

-  Certificat  que faça constar  la data d'alta i  permanència com a soci/a treballador/a o soci/a
cooperativista incorporat a la Societat, adjuntant-se la corresponent escriptura pública en la qual
es documente la subscripció d'accions o participacions, el valor nominal de les quals no siga
inferior al que tinga qualsevol de els/as socis/as i l'import no siga inferior a 500€.
-  Certificat  de  Situació  Censal  de  la  cooperativa  de  treball  associat,  on  conste  l'activitat
econòmica  desenvolupada,  la  data  d'alta,  el  domicili  fiscal  i  en  el  seu  cas  el  del  local  de
desenvolupament de l'activitat.
- Còpia del contracte de treball del/la soci/a. En el cas d'incorporació a una cooperativa, certificat
que  faça  constar  la  duració  de  la  jornada  que  té  fixada  la  persona  que  s'incorpora,  i  el
percentatge que suposa sobre la jornada completa.
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2. 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.

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
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 21.1 de la citada llei.

3.  La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la persona sol·licitant
perquè l'òrgan concedent obtinga de manera directa l'acreditació de les circumstàncies relatives al
Padró d'habitants i les obligacions amb l'Ajuntament d'Almussafes.

BASE SETENA. Publicitat.
7.1 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  

7.2 A l'efecte de donar compliment a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, LGS, la
concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista que es publicarà en el Tauler
d'anuncis o per qualsevol altre mig, en la qual figuraran les persones beneficiàries i l'import de l'ajuda i
es remetrà a la BDNS.

7.3 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 OCTAVA. Procediment de concessió. Tramitació i Instrucció. Òrgans competents. 
D'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de la Llei General de Subvencions i en l'article 10 de
l'Ordenança  General  de  Subvencions  de  l'Ajuntament  d'Almussafes,  aquestes  ajudes  s'atorgaran
mitjançant  concurrència  competitiva  fins  a  esgotar  el  crèdit  disponible  de  conformitat  amb  el
pressupost municipal per a l'exercici vigent de la present convocatòria.

8.1 Tramitació:
• Les sol·licituds  es  tramitaran segons el  seu registre  d'entrada i  les  ajudes es  concediran

segons l'ordre en què s'hagen completat els expedients, fins al límit del crèdit oferit.

• 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. 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.

8.2 Instrucció:
• 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.
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• L'òrgan instructor comprovarà pel seu ordre cronològic de presentació les sol·licituds rebudes
així com que la documentació presentada compleix els requisits establits i es verificarà que els
sol·licitants es troben en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció.
Efectuarà les comprovacions formals i materials que es consideren necessàries i examinades
i avaluades les sol·licituds, emetrà informe en el qual es concrete el resultat de l'avaluació
efectuada, farà constar que, en les persones proposades com a beneficiàries concorren les
circumstàncies i que es compleixen les condicions i tots els requisits previstos en les bases i
en la present convocatòria necessaris per a poder ser beneficiaris de les Ajudes així com
l'import de les despeses que queden acreditats segons el que s'estableix en la Base Tercera
de la convocatòria i per tant l'import màxim de l'ajuda proposada.

Aquelles sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits, fins a esgotar el crèdit inicial
disponible, seran proposades a la Comissió de Valoració per a ser resoltes favorablement.

• Es constituirà un òrgan col·legiat (Comissió de Valoració) integrat per :
a) El Regidor d'Ocupació, que actuarà com a President.
b) La Directora de l'Agència de Desenvolupament Local, que actuarà com a Vocal.
c) La Secretària General 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, amb veu i vot.

• Avaluades les sol·licituds per l'òrgan instructor,  correspondrà a l'Òrgan Col·legiat l'emissió
d'un  informe  (ACTA PROVISIONAL)  en  el  qual  es  concrete  el  resultat  de  l'avaluació
efectuada per l'òrgan instructor.

8.3 Proposta de Resolució:
• L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió de Valoració (ACTA

PROVISIONAL),  formularà,  prèvia fiscalització de la Intervenció Municipal,  la Proposta de
Resolució  Provisional,  degudament  motivada  que  haurà  de  notificar-se  a  les  persones
interessades publicant-se a l'efecte de NOTIFICACIÓ en la pàgina web municipal  i  en el
tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, i que contindrà 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  present
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  present
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 15 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.

• Transcorregut el termini d'esmena i presentació de la documentació requerida i examinada la
documentació  aportada  per  les  persones  sol·licitants  de  l'apartat  c)  es  publicarà  llistat
provisional a l'efecte de NOTIFICACIÓ, se'ls atorgarà el  termini de 10 dies hàbils perquè
al·leguen el que en el seu dret consideren oportú.

Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en procediment ni siguen tinguts en
compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest
cas, la Proposta de Resolució formulada tindrà el caràcter de DEFINITIVA.

• Examinades les al·legacions adduïdes en el seu cas pels subjectes interessats, es formularà,
prèvia  fiscalització  de  la  Intervenció  municipal,  la  Proposta  de  Resolució  Definitiva  que
expressarà la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció i la
seua quantia, especificant la seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la
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que  haurà  de  notificar-se  a  les  persones  interessades  publicant-se  a  l'efecte  de
NOTIFICACIÓ en la pàgina web municipal i en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament.

• Transcorregut el termini establit s'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.

BASE NOVENA. Resolució de concessió de les ajudes i Recursos.
9.1 La Junta de Govern Local adoptarà els acords substantius sobre la concessió o denegació de les
ajudes, amb independència de la seua quantia, amb un informe previ de l'Òrgan Col·legiat en els
termes que preveu l'article 25.5 de la Llei General de Subvencions.

9.2 El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos a comptar des
de la presentació de la sol·licitud.  Transcorregut  aquest  termini  sense que s'haja dictat  i  notificat
resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que
estableix l'article 25.5 de la Llei General de Subvencions i en el seu Reglament.

9.3 El procediment podrà resoldre's de manera parcial, a mesura que els sol·licitants presenten la
totalitat de la documentació exigida.

9.4  Les causes de nul·litat i anul·labilitat del procediment són les regulades en la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9.5 L'Acord de concessió de les ajudes fixarà expressament la relació de persones beneficiàries de la
concessió de la subvenció i 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,  que
haurà  de  notificar-se a les  persones interessades publicant-se a  l'efecte de NOTIFICACIÓ en la
pàgina web municipal i en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament  www.almussafes.es en els
termes previstos en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques

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. 

9.6 En el cas que no existira crèdit en el pressupost aprovat, l'òrgan competent per a resoldre el
procediment, vindrà obligat a denegar les subvencions dels sol·licitants, encara que reunisquen tots
els requisits exigits en la corresponent convocatòria.

BASE DÈCIMA. Pagament de la subvenció concedida i Justificació. Termini i documentació.
10.1   Pagament de la subvenció  
1.  Els pagaments de la subvenció es realitzaran una vegada que l'Ajuntament d'Almussafes haja
comprovat que la persona 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.

2. L'import serà el que s'ha establit en la Base Tercera de la present convocatòria, fins a un màxim de
3.000€.

3.  Una  vegada  concedida  la  subvenció  en  els  termes  de  la  present  convocatòria,  l'Ajuntament
anticiparà, sense necessitat de cap garantia, un primer pagament del 50% del màxim subvencionable.
El restant 50% s'abonarà a les persones beneficiàries una vegada hagen justificat la totalitat de la
subvenció a la finalització del període subvencionat, i sempre que hi haja disponibilitat pressupostària.
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Pagament de la subvenció concedida

Primer pagament del 50% del total de la 
subvenció concedida 

A la Resolució de la Concessió

Pagament del restant 50% del total de la 
subvenció concedida 

A la justificació total de l'ajuda 

4. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de l'entitat financera
indicada per la persona sol·licitant en les dades de domiciliació bancària, a través del tràmit habilitat a
aquest efecte, disponible en la pàgina web www.almussafes.es 

10.2   Justificació de la   subvenció   conce  dida  
1. Per al cobrament del 50% restant la persona beneficiària haurà de presentar l'acreditació de les
despeses davant el Centre Gestor abans d'1 MES a partir de la finalització del període subvencionat.
En el cas que, transcorregut el termini, no s'haja rebut notificació de la resolució del pagament de
l'ajuda, la justificació de la subvenció s'haurà de realitzar com a màxim dins dels 15 dies a partir de la
notificació d'aquesta.

2. L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció 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 l'Ajuntament d'Almussafes i en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el seu Reglament.

3. Tal com s'indica en la Base Tercera “Les ajudes aniran destinades a subvencionar les despeses
corrents de Seguretat Social, lloguer, llum, aigua, telèfon, assessoria (...)”, pel que no s'acceptaran
factures corresponents a despeses de material inventariable.

La  justificació  d'aquestes  despeses  subvencionables  es  realitzarà,  a  través  del  tràmit  habilitat  a
aquest efecte en la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament d'Almussafes www.almussafes.es ,
mitjançant la presentació de:

A. Compte  justificatiu (Imprés  normalitzat)  que  estarà  disponible  en  la  pàgina  web
www.almussafes.es a través del tràmit habilitat a aquest efecte.

B. Referent a la persona autònoma:
• INFORME DE BASES I QUOTES DE COTITZACIÓ DE RÈGIMS I SISTEMES ESPECIALS
de  la  Tresoreria  General  de  la  Seguretat  Social  (TGSS)  amb  Codi  CEA  (Codi  Electrònic
d'Autenticitat) de la persona autònoma que reflectisca les Bases de cotització per les quals s'ha
cotitzat mensualment i les Quotes ingressades respecte del període subvencionat de la persona
treballadora autònoma.

C. En el cas de despeses derivades del lloguer de béns immobles:
• CONTRACTE DE LLOGUER
• FACTURES o REBUTS MENSUALS DE LES QUOTES DE LLOGUER o documents de valor

probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa
relatius al període subvencionat.

• Documentació acreditativa del pagament d'aquestes.

D. Referent a altres despeses subvencionables:
• FACTURES o  documents  de  valor  probatori  equivalent  amb  validesa  en  el  tràfic  jurídic

mercantil  o  amb  eficàcia  administrativa  obtingudes  durant  tot  el  període  subvencionat
referides  despeses corrents. 

• Documentació acreditativa del pagament d'aquests.

En  el  còmput  de  les  despeses  a  subvencionar  no  es  tindran  en  compte  els  impostos
susceptibles de recuperació (IVA).
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No tindran, en cap cas, la consideració de despeses subvencionables:
- L'adquisició de béns immobles.
- Els interessos deutors dels comptes bancaris, interessos, recàrrecs i sancions administratives
i penals o les despeses de procediments judicials.
- Els contractes de pòlisses de crèdit, lísing, ni arrendament financer, ni interessos de préstecs.
-  Les  despeses  de  carburant  i  reparació  de  vehicles,  excepte,  per  a  aquelles  activitats
relacionades amb el  transport  per  carretera,  autotaxis  i  serveis  de missatgeria,  *recadería i
repartiment i altres serveis a domicili.

4. La comprovació de la justificació de les despeses es realitzarà per els/les tècnics/as de l'Agència
de Desenvolupament Local, emetent informe amb el vistiplau del/de la Regidor delegat/a de l'àrea, en
el qual s'indicarà que s'han comprovat els justificants, que s'adeqüen a la finalitat de la subvenció i
que el seu import és igual o superior a la subvenció concedida.

5. Transcorregut el termini establit per a la justificació de la subvenció sense que s'haja realitzat per la
persona interessada, o aquesta fora insuficient, es procedirà per l'administració a requerir i concedir
un termini improrrogable de 15 dies perquè s'acredite la realització de la despesa, 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.

BASE ONZENA. Reintegrament de les subvencions.
11.1 Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot
cas l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics
o privats en els supòsits descrits en la Base Dotzena, podrà donar lloc a la modificació de la resolució
de concessió.

11.2 Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, 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 d'aquesta, els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei General de
Subvencions i  de conformitat  amb el  que s'estableix  en els  articles  91,  92 i  93 del  Reial  decret
887/2006. 
En particular, procedirà el reintegrament de l'ajuda per incompliment de l'obligació del període exigit
del manteniment de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònomes (RETA) durant un mínim
de 6 mesos.
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció 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 l'Ajuntament d'Almussafes i en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el seu Reglament.

11.3 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 conformitat amb els articles 52 i següents de la Llei General de Subvencions i el Títol
IV del Reial decret 887/2006.

11.4 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.

11.5 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.
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BASE DOTZENA. Incompatibilitats.
12.1 Aquestes subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos pel mateix
concepte, 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
total  de  despeses  elegibles  i  les  ajudes  concedides  per  altres  Administracions  no  hagen  sigut
declarades incompatibles amb altres ajudes.

12.2 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.

12.3 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.

12.4 Així mateix, la persona que obtinguera i/o sol·licitara una subvenció per al desenvolupament del
projecte 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.

12.5 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) 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 TRETZENA. Control de les ajudes i acceptació de les bases. Resolució d'incidències.
13.1 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, el Centre gestor avaluarà la documentació presentada i
emetrà un informe sobre el compliment de les condicions per a ser beneficiari/a. 

13.2 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.
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13.3 En els casos de circumstàncies o casuístiques no previstes de manera expressa en la present
convocatòria i en les Bases Reguladores de les “Ajudes a les persones emprenedores”, 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 CATORZENA. Protecció i cessió de les dades.
L'Ajuntament d'Almussafes adopta les mesures necessàries per a garantir  la seguretat,  integritat i
confidencialitat  de  les  dades  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:  desarrollolocal_adl@almussafes.org o  en  l'adreça:  C/Drassanes  S/N,
46440 – Almussafes (València).

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

La presentació de sol·licitud d'ajuda implicarà l'acceptació de la cessió de les dades contingudes en
aquesta, així com la dels referents a l'ajuda en el seu moment concedida, a l'Ajuntament d'Almussafes
i organismes dependents, i a la resta d'organismes públics, amb finalitats d'estadística, avaluació i
seguiment i per a la comunicació dels diferents programes i actuacions per a la promoció empresarial.

Així mateix, i a aquest efecte de fer complir l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista que es
publicarà  de  manera  electrònica  o  per  qualsevol  altre  mig,  en  la  qual  figuraran  les  persones  i
empreses beneficiàries i l'import de l'ajuda.

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