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BASES REGULADORES PER A LA SEGONA CONVOCATÒRIA D'AJUDES
MUNICIPALS PER A AUTÒNOMS I XICOTETES EMPRESES L'ACTIVITAT DE
LA QUAL S'HAGUERA VIST AFECTADA PER LA CRISI ECONÒMICA COVID19

ARTICLE 1. OBJECTE DE LA NORMA
L'objecte del present programa és actuar per tal de pal·liar les conseqüències
econòmiques provocades per la crisi sanitària a causa de la COVID-19 i reactivar
l'activitat econòmica en el municipi d'Albal, i actuar directament sobre les persones
físiques i jurídiques més afectades. Les ajudes pretendre minimitzar els
efectes econòmics negatius provocats per la pandèmia que han ocasionat al
comerç local i xicotetes empreses del nostre municipi.
Les ajudes s'atorgaran per a donar liquiditat immediata a persones autònomes i
pimes locals amb el propòsit d'amortir la pèrdua dràstica i imprevista d'ingressos,
alleujar les seues obligacions empresarials i ajudar-los a mantindre l'activitat i
l'ocupació de les seues treballadores i treballadors.
ARTICLE 2. BASES REGULADORES I NORMATIVA APLICABLE
1.- La present convocatòria es regirà, amb caràcter general, pel que disposen les
presents bases, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(d'ara en avant LGS) i el seu Reglament de desplegament, aprovat per Reial decret
887/2006, de 21 de juliol (d'ara en avant RLGS), en l'ordenança general de
subvencions i, supletòriament, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i qualsevol altra disposició
normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació.
2.- La gestió d'estes subvencions se subjectarà als principis de publicitat,
transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, així com l'eficàcia en el
compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.
ARTICLE 3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
La dotació d'estes subvencions ascendix a un import global màxim de 40.000€,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 520.4331.480601 “Comerç, ajudes a
xicotetes i mitjanes empreses i autònoms “del vigent pressupost municipal.
La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària, i
en tot cas, fins a esgotar-se el crèdit destinat en la convocatòria.
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ARTICLE 4. REQUISITS
a. Estar d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en data de 14 de
març de 2020. En cap cas en qualsevol altre règim al mateix temps. Disposar de la
resolució favorable de la prestació extraordinària per cessament d'activitat aprovada pel
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.
b. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de la
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), i amb l'Ajuntament d'Albal en el
moment de presentació d'instància.
c. Que l'activitat econòmica i l'establiment comercial en què es desenvolupa es
trobe donada d'alta en el municipi d'Albal.
d. Que no es trobe incursa en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article
13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions.
e. Que el volum del negoci afectat pel tancament de l'establiment decretat per
l'estat d'alarma, no s'haja vist incrementat per un volum de negoci en línia i/o telefònic.
ARTICLE 5. QUANTIA
1a.- Es concedirà una quantitat fixa de 1.000 € per a persones físiques o jurídiques amb
treballadors o sense a càrrec seu quan l'activitat que exercisquen s'haja vist afectada
pel tancament d'establiments disposat pel RD 465/2020 de 17 de març que modifica
l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març.
1b.- Es concedirà una quantia fixa de 500 € a aquelles persones físiques o jurídiques
amb treballadors o sense a càrrec seu que no s'han vist afectats pel tancament
d'establiments disposat pel RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD
463/2020 de 14 de març, però presenten una facturació menor a la mitjana mensual de
2019 en almenys un 40%.
Es concediran les esmentades quanties atenent a l'orde de registre d'entrada de les
sol·licituds.
Les ajudes per a autònoms, no són complementàries ni compatibles amb les ajudes a
les xicotetes i mitjanes empreses(pimes).
Quan les ajudes siguen sol·licitades per treballadors autònoms, no seran compatibles
amb la sol·licitud d'ajudes de l'empresa de què forma part el mateix autònom.
ARTICLE 6. COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES
1.- Les subvencions regulades en estes bases seran compatibles amb altres ajudes que
tinguen la mateixa finalitat i els fons de les quals, convocatòria, reconeixement i
abonament siguen competència d'altres administracions públiques, tenint en compte
que en cap cas l'import de la subvenció unit al d'altres possibles subvencions,
procedents de qualsevol administració o ens públic o privat podrà superar la minva
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d'ingressos efectivament patits per l'activitat com a conseqüència de la crisi provocada
pel coronavirus.
2.- En cas de resultar beneficiària de la present ajuda i amb posterioritat resultar
beneficiària d'altres subvencions incompatibles amb esta, es podrà renunciar a la
subvenció concedida en el marc d'este programa, reintegrant l'import percebut i
abonant, a més, els corresponents interessos de demora generats, tal com s'establix en
la Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions i la resta de normativa
aplicable.
3. Esta ajuda és incompatible amb les publicades en el Decret 44/2020, de 3 d'abril, del
Consell, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a
persones treballadores en règim d'autònom afectades per la Covid-19. [2020/2813],
publicades en el DOGV núm. 8782 de 4 d'abril de 2020.
4. Estes ajudes són incompatibles amb les ajudes concedides per les Resolucions
2020/2394, 2020/2417 i 2020/2424 publicades en la pàgina web: www.albal.es
(https://albal.es/arees-i-servicis/promocio-i-desenvolupament/agencia-docupacio-idesenvolupament-local-aedl/).
ARTICLE 7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1.- La sol·licitud normalitzada haurà d'estar firmada per la persona interessada o el seu
representant legal i ha d'acompanyar-se obligatòriament de la documentació següent:
a. Instància de sol·licitud (model normalitzat).
b. Còpia del NIF de la persona treballadora per compte propi que sol·licita l'ajuda.
c. Certificat actualitzat de l'Agència Tributària (model 036) que acredite que
l'activitat econòmica de la persona sol·licitant està donada d'alta en el municipi d'Albal.
d. Full de domiciliació bancària (model normalitzat).
e. Certificat de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries,
de la Seguretat Social (TGSS) així com de l'Ajuntament d'Albal.
f. Resolució favorable de la prestació extraordinària per cessament d'activitat
aprovada pel Real decret llei 8/2020, de 17 març, després de la declaració de l'estat
d'alarma.
g. Declaració responsable (model normalitzat), en què es faça constar el
compliment dels epígrafs següents:



La activitat afectada pel tancament de l'establiment decretat per l'estat d'alarma,
no s'ha vist compensada per increment de la facturació per mitjà d'un augment
del volum de negoci en línia o telefònic, de la persona sol·licitant.
Compliment de les obligacions de les persones beneficiàries de subvencions,
establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
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Compliment dels requisits establits en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la
comissió de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 y108
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.
No figurar en el Règim de treballadors per compte d'altri (Règim general) i en el
Règim de treballadors per compte propi (RETA) al mateix temps en data 14 de
març o posterior.
No haver percebut les ajudes del Decret 44/2020, de 3 d'abril, del Consell,
d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a
persones treballadores en règim d'autònom afectades per la Covid-19.
[2020/2813], publicades en el DOGV núm. 8782 de 4 d'abril de 2020.
Que han realitzat durant l'estat d'alarma, és a dir a partir del 14 de març de 2020,
una facturació menor a la mitjana mensual de 2019 en almenys un 40%.
ARTICLE 8. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

1. La sol·licitud es presentarà preferiblement de forma telemàtica en la Seu Electrònica
municipal o per registre d'entrada en l'oficina AMIC de l'Ajuntament d’Albal.
En la pàgina web municipal es trobarà la informació i documentació per a presentar les
sol·licituds.
2. El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a partir de l'endemà a
la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
València (BOP).
L'incompliment del termini establit per a la presentació de les sol·licituds determinarà
automàticament l'exclusió de la sol·licitud per presentació extemporània.
ARTICLE 9. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals seran tractades per l'Ajuntament d'Albal, en qualitat de
responsable de tractament, amb la finalitat de dur a terme la gestió de la sol·licitud,
valoració i baremació de concurrència dels requisits de la subvenció econòmica
sol·licitada a través de la present instància, la publicació en diari o butlletí oficial i, si és
el cas, espais, físics o electrònics, institucionals, la concessió i ingressos, així com el
control i la fiscalització de l'ajuda o subvenció en qüestió. La persona beneficiària podrà
exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si és el cas, oposició. A
estos efectes, haurà de presentar un escrit acompanyat de NIF en el registre d'entrada
de l'Ajuntament: plaça del Jardí , 7, 46470 Albal. Així mateix, en cas de considerar
vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació
davant de l'Agència Espanyola de Protecció deD (www.aepd.es).
ARTICLE 10. PROCEDIMENT I INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT
1. Es nomenarà una Comissió de Valoració composta pel regidor de Comerç o persona
en qui delegue, que actuarà com a president/a i dos tècnics/ques municipals nomenats
pel regidor del Departament de Comerç, un/una dels quals, actuarà com a secretari/ària.
2. La concessió de la subvenció s'efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible destinat a
atendre estes en eixe moment.
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Tal com arreplega l'article 68.1 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud d'iniciació no reunix els
requisits que assenyala l'article 66 de la Llei 39/2015, i, si és el cas, els que assenyala
l'article 67 de la Llei 39/2015 o altres exigits per la legislació específica aplicable, la
persona interessada serà requerida perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o
acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es
considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada
en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 39/2015.
3. Examinades les sol·licituds, el Departament de Promoció Econòmica emetrà proposta
de concessió o denegació a l'alcalde. L'Acord serà objecte de publicació, en la pàgina
municipal, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament i en la Base de Dades
Nacionals de Subvencions, i tindrà esta publicació els efectes de la notificació.
4. L'acord de concessió de les subvencions contindrà tant l'atorgament de les
subvencions, que fixarà expressament la seua quantia i incorporarà, si és el cas, les
condicions, obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar-se la
persona beneficiària d’estes, com la desestimació expressa de la resta de les
sol·licituds, si és el cas.
5. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de concessió
no podrà excedir els tres mesos comptadors del següent a la finalització del termini de
presentació de les sol·licituds. Posarà fi a la via administrativa, i s’hi podrà interposar
recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, davant del mateix òrgan que haja
dictat la resolució o bé recórrer directament davant de l'orde jurisdiccional contenciós
administratiu en la forma i els terminis previstos en la llei reguladora de l’esmentada
jurisdicció.
ARTICLE 11.
BENEFICIÀRIES

OBLIGACIONS

DE

LES

PERSONES

I

EMPRESES

Són obligacions de les persones beneficiàries les previstes en l'article 14 de la Llei
general de subvencions i les següents:
a) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les
subvencions concedides, que li requerisca l'Ajuntament d'Albal.
b) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
ARTICLE 12. JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA
1. El pagament de l'ajuda s'efectuarà per una sola vegada per mitjà de transferència
bancària, una vegada justificat el compliment dels requisits establits en la base 4
Requisits, a través de la comprovació de la documentació aportada juntament amb la
sol·licitud.
2. De conformitat amb l'article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió
d'estes subvencions no requerirà una altra justificació que la indicada en la base 7
Documentació a presentar d'estes bases reguladores, sense perjuí dels controls que
s'efectuen amb posterioritat, que s'estendran a la totalitat dels beneficiaris.
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1. El pagament d'estes subvencions es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de
l'import concedit, per mitjà de transferència bancària, a partir de la data de la resolució
de concessió, sense que siga necessària la constitució de garanties.
2. En cas d'incompliment de les obligacions, si és el cas, detallades en esta
convocatòria, el Departament gestor iniciarà d'ofici expedient administratiu que, amb
audiència prèvia a la persona interessada, proposarà a l'òrgan que va concedir la
subvenció la iniciació de procediment de reintegrament dels fons no justificats,
juntament amb la liquidació dels interessos de demora corresponents.
ARTICLE 14. REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1. El reintegrament de l'import percebut, quan procedisca, es regirà pel que disposa el
títol II de la Llei general de subvenció i pel títol III del Reglament de la Llei general de
subvencions d'ara en avant LGS.
2. Juntament amb les causes d'invalidesa de la resolució de concessió, arreplegades en
l'article 36 de l’LGS, donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les
quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora corresponent des de
la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del
reintegrament, els supòsits previstos amb caràcter general en l'article 37 de la Llei
general de subvencions.
3. La persona beneficiària de la subvenció podrà fer la devolució voluntària
(reintegrament) sense necessitat de requeriment previ de l'administració. La devolució
s'efectuarà per mitjà del document d'ingrés (carta de pagament), que serà facilitat en
qualsevol dels registres públics municipals. L'import de reintegrament serà comprensiu
de les quantitats no utilitzades o aplicades a l'activitat, inclosos els corresponents
interessos de demora produïts des que s'efectue el pagament per part de l'Ajuntament a
la persona beneficiària fins al moment en què es va produir la devolució efectiva per part
de la beneficiària.
ARTICLE 15. PERSONES BENEFICIÀRIES
Podran ser beneficiàries les persones treballadores per compte propi, que es troben en
la situació següent:
a) Que l'activitat haja sigut suspesa com a conseqüència de les mesures
establides en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret
465/2020, de 17 de març.
b) Que no havent sigut suspesa la seua activitat pel Decret 463/2020 i el
465/2020, presenten una facturació menor a la mitjana mensual de 2019 en, almenys,
un 40%.
Es considerarà persones excloses les que en data 14 de març o posterior, foren
treballadors/es per compte propi (RETA) i també foren al mateix temps treballadors/es
per compte d'altri (Règim general).
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El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretario General de Ajuntament ALBAL.Firmado 19/11/2020 11:37
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DILIGÈNCIA per a fer constar que, les presentes bases que consten de quinze articles,
s’han aprovat per Resolució d’Alcaldia núm. 2020/2626 de 17 de novembre de 2020.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 972660 T35YA-Y03UH-31LNJ F8394C9737623772571D128B3A98E63AC8233715) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Albal, a la data de la firma
El secretari
Antonio Montiel Márquez
Document firmat electrònicament. Codi de verificació al marge

