
Ajuntament d’Alcoi    
        Comerç                                                                        

CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL (CONSOLID@) D’AJUDES ECONÒMIQUES 
PER A LA CONSOLIDACIÓ DE MICROEMPRESES. PROJECTE ALCOI_INMPULS_8_2021.

1. Objecte i finalitat

L’objecte  d’aquestes  Bases  és  la  regulació  de  la  convocatòria  de  concessió,  en  règim  de
concurrència  competitiva,  de  les  ajudes  econòmiques  que  l’Ajuntament  d’Alcoi,  a  través  de  la
Regidoria d’Ocupació, Empresa i Formació, podrà atorgar a fi de donar suport a la consolidació i
creixement de microempreses joves a Alcoi. questes ajudes tenen la forma de subvencions a fons
perdut.

2. Bases reguladores

D’acord amb l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les
bases reguladores de les subvencions s’hauran d’aprovar en el marc de les Bases d’Execució del
Pressupost, en el cas de l’Ajuntament d’Alcoi, a través de l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions, l’última modificació de la qual va ser aprovada en sessió plenària el
24/11/2014 i va ser publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 20,
de data 30 de gener del 2015.

3. Finançament

El  finançament  de  les  subvencions  previstes  s’efectuarà  amb  càrrec  al  crèdit  consignat  en
l’aplicació pressupostària 05035.23101.47910 SUBVENCIONS "REACTIVA ALCOI" del Pressupost
municipal per a l’exercici 2021. L’import global de crèdits destinats a aquest tipus de subvencions
ascendeix a la quantitat de cent cinquanta mil euros (150.000 €). RC núm: 920210003867

L’import de la despesa autoritzada podrà ser incrementat, amb caràcter previ a la resolució de
les sol·licituds presentades, per l’òrgan que tinga atribuïda la competència per raó de la quantia
de la modificació, sense que això done lloc a una nova convocatòria.

L’efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit
en un moment anterior a la resolució de la concessió de les subvencions.

Tot  això  es  durà  a  terme de  conformitat  amb el  que  estableix  l’article  58  del  Reial  Decret
887/2006,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el Reglament  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, General de Subvencions.

Després de la resolució d’aquest Programa, l’import romanent podrà ser incorporat a la resta de
Programes del Projecte Alcoi_INMPuls_8_2021, després del tràmit previ corresponent.

4. Règim de concessió de les ajudes

A causa de les característiques dels beneficiaris potencials, així com per l’objecte de l es ajudes,
s’estableix un règim de concurrència competitiva amb submissió als requisits i els procediments
establits en aquesta Convocatòria, d’acord amb el que disposa l’art. 23 LLGS.
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5. Accions subvencionables
Seran objecte d’ajuda les despeses en què han incorregut les empreses constituïdes a partir
de l’1 de gener de 2015 i fins al 30 de setembre de 2019, que estiguen relacionades amb els
conceptes següents:

a)  Actuacions  dirigides  a  desenvolupar  programes  de  màrqueting  i  comercialització  per  a
millorar el posicionament de l’empresa en el mercat.

b) Ajudes per a investigació de mercats. Tindran la consideració de despesa subvencionable:
despeses derivades de la realització d’enquestes, avaluació de satisfacció de clients, estudis
de mercat, estudis de geolocalització, implantació de sistemes per a vigilància tecnològica.

c)  Ajudes  per  al  foment  de  les  vendes  en  els  mercats  nacional  i  internacional  i
desenvolupament  d’eines  de  comunicació  comercial  inclosa  la  seua  adaptació  al  mercat
internacional.  Tindran la  consideració de despesa subvencionable:  despeses derivades del
lloguer  de l’expositor  o  estand,  així  com del  cànon d’assistència  a  fires  del  sector  a  què
pertanguen. També estarien incloses en aquest apartat les despeses derivades de traducció a
altres  idiomes  dels  elements  de  comunicació  comercial:  pàgines  web,  dossiers,  catàlegs,
fullets i cartelleria.

d) Ajudes derivades de la implantació de solucions i serveis tecnològics que contribueixen a la
difusió  i  comercialització  dels  productes  i  serveis  a  través  d’Internet  mitjançant  el
posicionament  de  l’empresa  a  través  de  serveis  SEO  i  SEM.  Tindran  la  consideració  de
despesa  subvencionable:  despeses  derivades  de  la  contractació  de  solucions,  serveis
tecnològics i de llicències de programari (software). Serà necessari disposar d’una pàgina web
pròpia del negoci i operativa, almenys des del moment en què es presenta la sol·licitud.

e) Ajudes derivades de la implantació dels sistemes de qualitat. Tindran la consideració de
despesa subvencionable: despeses derivades de l’elaboració de documentació del sistema de
qualitat de l’empresa, així com els derivats de la implantació dels sistemes de qualitat.

f) Ajudes per a la millora de les eines de gestió empresarial basades en programari. Tindran la
consideració  de  despesa  subvencionable:  les  despeses  derivades  de  la  contractació  de
solucions i serveis tecnològics.

g)  Ajudes per a la formació no reglada, de caràcter específic,  per a millorar  la qualificació
professional de l’empresariat  i  del  personal  contractat.  Tindran la consideració de despesa
subvencionable: les despeses derivades del cost del curs i de la inscripció a aquest.

h) Ajudes per a l’adquisició d’equipament tècnic específic de l’activitat a desenvolupar. Tindran
la  consideració  de  despesa  subvencionable:  les  despeses  derivades  de  l’adquisició  de
l’equipament tècnic que estiga directament vinculat a l’objecte social de l’empresa i que siga
imprescindible per al seu desenvolupament, però en queden exclosos els PC (ordinadors).
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En cap cas seran despeses subvencionables les següents:
● Interessos deutors dels comptes bancaris.
● Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
● Despeses de procediments judicials.
● Impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.
● Impostos personals sobre  la renda.
● Obligacions tributàries amb l’Ajuntament.

6. Quantia
Se subvencionarà el 75% del total de les despeses subvencionables previstes, fins a un màxim de
2.000 euros.

No  se  subvencionaran  amb  càrrec  a  aquestes  ajudes  les  despeses  següents:  de  personal,
corrents, recurrents, desplaçament, allotjament, manutenció, dietes, ni d’obres.

Es podran subvencionar actuacions adquirides o realitzades des de l’1 de gener de 2015 i que en
tot cas s’hagen realitzat i pagat fins al 30 de setembre de 2019 inclusivament.

7. Requisits d’empreses beneficiàries
Podran ser beneficiàries de les ajudes aquelles microempreses, qualssevol que siga la seua forma,
i que, estant domiciliades en el terme municipal d’Alcoi, exerceixen una activitat lucrativa, amb un
màxim de 10 treballadors i la xifra de negocis siga inferior a dos milions d’euros.

Per acollir-se a aquesta línia d’ajuda hauran d’estar constituïdes a partir de l’1 de gener de 2015 i el
30 de setembre de 2019. Es prendrà com a data d’inici de l’activitat la data d’alta censal a Hisenda.

Aquelles activitats que no disposen del document acreditatiu del vistiplau de l’Ajuntament per al
funcionament de l’activitat no seran objecte d’ajuda.

8. Obligacions de les empreses beneficiàries
Les empreses beneficiàries d’aquests ajudes estan obligades a:

a) Sotmetre a les actuacions de comprovació de l’Ajuntament i a les de control financer que
corresponen a la Intervenció General d’aquest Ajuntament i a les previstes en les normes.

b)  Comunicar  a l’Ajuntament la  modificació de qualsevol  circumstància,  tant  objectiva com
subjectiva, que haguera estat tinguda en compte per a la concessió de la subvenció.

c)  Facilitar  a l’òrgan instructor  tota  la  informació  i/o  documentació  complementària  que  es
considere necessària per a la comprensió i avaluació de la sol·licitud d’ajuda.

d) Exercir l’activitat econòmica objecte d’ajuda durant almenys 6 mesos a partir de la seua data
de concessió. En cas de tancament en un termini inferior a l’assenyalat, l’empresa beneficiària
ho ha de comunicar a l’Ajuntament i es valorarà, d’acord a criteris tècnics o personals, si es
procedeix al reintegrament o devolució proporcional de la subvenció concedida, d’acord amb el
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temps pendent de transcórrer des la data de la cessació de l’activitat fins a la data en què
s’hagueren completat els 6 mesos, comptabilitzats a partir de la data de concessió de l’ajuda.

e) Excepcionalment, no se sol·licitarà la devolució esmentada en els casos següents:
● En cas de tancament del negoci per malaltia greu o mort del / de la titular.
● En  cas  de  traspàs  de  l’establiment,  sempre  que,  sense  importar  el/la  titular,  es

compleixen els 6 mesos de manteniment de l’activitat, i es manté la responsabilitat de la
possible devolució de la subvenció per part de l’empresa perceptora d’aquesta.

  
9. Forma i termini de presentació
1. El model de sol·licitud normalitzat per a l’obtenció de les subvencions regulades en aquesta
convocatòria estarà disponible al web municipal www.alcoi.org, i a les oficines d’Àgora situades al
carrer  Sant  Mateu,  núm. 3,  a la  qual hauran d’acudir  mitjançant  sol·licitud de cita prèvia en el
telèfon 96 553 72 18.

2.  Per  al  cas de tramitació telemàtica,  s’haurà de disposar  de signatura electrònica avançada.

Els sistemes de signatura electrònica reconeguts per la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi són
els emesos pels prestadors de serveis de certificació següents:

a) DNI electrónico  

b) CERES-FNMT  

c) Autori  tat   de Certificació de la Comuni  tat   Valenciana  

3. La sol·licitud serà subscrita per la persona que acredite la representació de l’entitat interessada
per qualsevol mitjà vàlid en dret.

Cada entitat només podrà presentar una única sol·licitud per convocatòria. En cas de presentar
més d’una sol·licitud, l’òrgan instructor del procediment únicament considerarà la presentada en
primer lloc.

4.  Es podran presentar sol·licituds des de l'endemà de la publicació de les bases en el Butlletí
Oficial de la Província d’Alacant, i fins al 30 de setembre de 2021.

5.  La presentació  de  la  sol·licitud  de  subvenció  fora  del  termini  establit  i  la  no-utilització  dels
formularis normalitzats d’ús obligatori, seran causes d’inadmissió.

6. 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.

7. Si la sol·licitud o la documentació que l’ha d’acompanyar no posseeix les dades d’identificació,
tenen algun error o són incompletes, es requerirà l’entitat sol·licitant, d’acord amb el que estableix
l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o
acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix
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de la petició, després de la resolució prèvia dictada en els termes previstos en l’article 21.1 de
l’esmentada llei.

10. Documentació preceptiva
Les sol·licituds comprendran la documentació següent:

● Imprés de sol·licitud (Annex I).

● Declaració responsable que comprenga els punts següents (Annex II):

✔ De conèixer i acceptar les condicions de la present convocatòria d’ajudes.

✔ De  no  trobar-se  sotmés  a  procediments  de  reintegrament  o  sancionadors  de  
subvencions públiques.

✔ De  no  haver  rebut  ajudes  per  al  mateix  projecte  d’inversió  objecte  d’aquesta  
sol·licitud.  O  que,  en  cas  afirmatiu,  l’import  de  les  ajudes,  aïlladament  o  en  
concurrència amb altres, no supere el cost de l’activitat subvencionada.

✔ De no estar sotmés a cap prohibició per a obtenir la condició de beneficiari a què fa 
referència l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

✔ De trobar-se al  corrent  en  el  compliment  de les  obligacions tributàries,  amb la  
Seguretat Social i amb l’Ajuntament d’Alcoi.

✔ De les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a l’empresa o entitat  
sol·licitant,  inclosos els  costos per  als  quals  se sol·licita  suport,  durant  els  dos  
exercicis fiscals anteriors i  durant l’exercici fiscal en curs amb indicació d’import,  
organisme, data de concessió i règim d’ajudes en què s’empara; o, si és el cas,  
declaració de no haver-ne rebut cap.

✔ Que el sol·licitant té la condició de microempresa, en els termes de l’annex I del  
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014,  
que ocupa un màxim de 10 treballadors i amb volum de negocis anual no superior 
als 2 milions d’euros.

✔ Que la documentació justificativa i les còpies presentades són autèntiques, així com 
que es compromet a la conservació dels originals durant el termini de prescripció  
previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions.

✔ Compromís de mantenir l’activitat empresarial durant 6 mesos, com a mínim, a partir
de la data de concessió de la subvenció.

Si el / la sol·licitant falsejara alguna de les dades incloses en la declaració, es podrà veure sotmès
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al règim sancionador procedent.

 En cas de persona física: còpia del Document Nacional d’Identitat.

 En cas de persona jurídica: còpia del CIF de l’empresa, còpies del DNI de qui posseïsca la
representació de la mercantil, de les escriptures de constitució de la societat i poders de
representació, si s’escau.

 Certificat actualitzat de situació censal que indique l’activitat econòmica amb la seua data
d’alta, el domicili fiscal i, en el seu cas, el del local de desenvolupament de l’activitat.

 Factures  corresponents  als  conceptes  subvencionables,  amb  justificants  de  pagament
emesos. Les dates de les factures hauran d’estar compreses entre l’1 de gener de 2015 i el
30 de setembre de 2019.

 Còpia  de  la  llicència  obertura,  o,  si  s’escau,  document  acreditatiu  del  vistiplau  de
l’Ajuntament per al funcionament de l’activitat.

 Fitxa de manteniment de tercers (dades domiciliació bancària) segons model normalitzat.
(en cas de no haver-se presentat amb anterioritat a l’Ajuntament d’Alcoi o haguera canviat).

 Declaració d’ajudes de minimis, segons model normalitzat (annex III).

11. Tramitació i procediment

1. La concessió de la subvenció regulada en aquesta convocatòria, es realitzarà d’acord amb 
el que estableixen els articles 22.1 i 23 a 27 de la Llei General de Subvencions.

2. La instrucció del procediment correspon indistintament a la Regidoria d’Ocupació, Empresa
i  Formació  i  a  la  Regidoria  de  Comerç,  que  realitzarà  d’ofici  totes  les  actuacions  que
considere necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en
virtut de les quals ha de formular la proposta de resolució.

3. Es  nomenarà  una  comissió  de  valoració  formada  pel  regidor  d’Ocupació,  Empresa  i  
Formació, o persona en qui delegue, que actuarà com a President; el director de comerç 
que actuarà com a Secretari;  i  l’administrativa de gestió del Departament de Promoció  
Econòmica que hi actuarà com a vocal. La Comissió emetrà un dictamen que se sotmetrà a
l’aprovació  de  l’òrgan  competent.  Qualsevol  circumstància  no  prevista  en  la  present
convocatòria serà resolta per aquesta Comissió.

L’òrgan competent per a la seua resolució serà la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Alcoi, per delegació expressa de l’Alcalde de data 8/06/2019.

4. La concessió de la subvenció s’efectuarà en règim de concurrència competitiva, i s’estableix
com a criteri de valoració el que preveu la clàusula 12.

Agencia  de Fomento de Innovación Comercial 
Sant Francesc, 38 – Tel. 965 53 71 13 –  e-mail comercio@alcoi.org 



Ajuntament d’Alcoi    
        Comerç                                                                        

5. Prèviament a elaborar la proposta de resolució, es publicaran a l’efecte de notificació en la 
pàgina web municipal, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, les llistes següents:

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

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

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

6. Les persones sol·licitants referides en els apartats b) i c) se’ls atorgarà el termini de 10 dies 
hàbils perquè al·leguen el que al seu dret consideren oportú, o si escau, esmenen la seua 
sol·licitud i presenten la documentació requerida.

7. Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides, s’elevarà
proposta  de  resolució  per  part  de  la  Comissió  de  Valoració  perquè  siga  sotmesa  a  
l’aprovació de l’òrgan competent i es procedisca a la seua publicació posterior.

8. La resolució serà objecte de publicació en la  pàgina web municipal,  al  tauler  d’edictes  
electrònic de l’Ajuntament i en la Base de Dades Nacional de subvencions, i tindrà aquesta 
publicació els efectes de la notificació.

9. La  resolució  de  concessió  de  les  subvencions  contindrà  tant  l’atorgament  de  les
subvencions, que fixarà expressament la quantia i incorporarà, si és el cas, les condicions,
obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar-se la persona beneficiària 
d’aquestes, com la desestimació expressa de la resta de les sol·licituds, si s’escau.

10. El termini màxim per a resoldre i notificar l’acord serà com a màxim de 3 mesos a comptar 
des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. La resolució 
posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de 
reposició en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que haja dictat la resolució, o bé 
recórrer directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en la forma i els 
terminis previstos en la llei reguladora d’aquesta jurisdicció.

12. Criteris de valoració
Els criteris  de valoració per a la  concessió de l’ajuda,  que s’efectua en règim de concurrència
competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s’haja
presentat en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú la
sol·licitud i la totalitat de la documentació exigida per la convocatòria.

La concessió d’ajudes seguirà l’ordre d’entrada fins esgotar el crèdit disponible.

13. Justificació
La justificació de les ajudes es realitza amb la presentació dels documents justificatius a què es
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refereix  la  clàusula  10,  que  es  presenten  amb  la  resta  de  la  documentació  exigida  en  la
convocatòria,  i  amb  la  declaració  responsable  que  conté  el  compromís  de  mantenir  l’activitat
empresarial durant 6 mesos, com a mínim, a partir de l’endemà de la presentació de la sol·licitud de
la subvenció.

Les despeses s’acreditaran mitjançant factures i  altres documents de valor probatori  equivalent
amb validesa en el tràfic mercantil. Les factures s’hauran d’ajustar als requisits que estableix el
Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació.

L’Ajuntament, abans que es complisca el compromís establit en el paràgraf primer, podrà realitzar
una  visita  d’inspecció  a  totes  les  activitats  a  què  s’haja  concedit  les  ajudes  per  a  comprovar
l’existència del manteniment de l’activitat, i donarà compte a l’òrgan que concedeix el resultat de la
comprovació. Si no s’haguera complit el requisit exigit, que és que romanga l’activitat almenys 6
mesos des de la presentació de la sol·licitud, s’iniciarà l’expedient de reintegrament corresponent,
d’acord amb la LLGS.

14. Pagament de la subvenció
El  pagament  d’aquestes  subvencions  es  farà  en  un  pagament  únic  per  la  totalitat  de  l’import
concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de concessió, sense
que siga necessària la constitució de garanties.

En cas d’incompliment de les obligacions, si s’escau, detallades en aquesta convocatòria, el Servei
Gestor  iniciarà  d’ofici  expedient  administratiu  que,  després  de  l’audiència  prèvia  a  la  persona
interessada, ha de proposar a l’òrgan que va concedir la subvenció la iniciació del procediment de
reintegrament  dels  fons  no  justificats,  juntament  amb  la  liquidació  dels  interessos  de  demora
corresponents.

15. Reintegrament de les subvencions
El reintegrament de l’import percebut, quan siga procedent, es regirà pel que disposa el Títol II de la
LLGS i pel Títol III del RLLGS.

Al costat de les causes d’invalidesa de la resolució de concessió, recollides en l’article 36 de la
LLGS, 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 casos previstos amb caràcter
general en l’article 37 de la Llei General de Subvencions.

Si  la  persona beneficiària  incompleix  l’obligació  de mantenir  l’activitat  empresarial  durant  els  6
mesos que estableix la clàusula 8 de la convocatòria, s’ha de reintegrar l’import de la subvenció per
aquest concepte.

Sense perjudici d’iniciar el procediment de reintegrament, en cas d’incompliment de les obligacions
establides amb motiu de la concessió de la subvenció, la persona o empresa beneficiària podran
comunicar a l’òrgan gestor per registre d’entrada aquest fet i efectuar la devolució voluntària de la
quantitat percebuda. Per a això, s’haurà de posar en contacte amb el Servei Gestor a l’efecte dels
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tràmits que cal seguir. Així mateix, s’han de calcular els interessos de demora fins al moment en
què es produïsca la devolució efectiva per part seua.

16. Compatibilitat de les ajudes
La participació en el present programa serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos
o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió
Europea o d’organismes internacionals, i  concedits per a la mateixa finalitat  prevista en aquest
Decret Llei. Aquesta compatibilitat estarà condicionada al fet que l’import de les ajudes, aïlladament
o en concurrència amb altres, no supere el cost de l’activitat subvencionada.

Els beneficiaris de les ajudes estan obligats a comunicar a aquest Ajuntament l’obtenció d’altres
ajudes,  ingressos o recursos que financen l’activitat  subvencionada,  en el  cas que hi  haja  co-
finançament d’una mateixa despesa per diferents ajudes.

Les  ajudes de minimis  concedides  d’acord  amb les  presents  bases podran acumular  amb les
ajudes de minimis concedides d’acord amb el Reglament (UE) núm. 360 / 2012 de la Comissió fins
al  límit  màxim  establert  en  aquest  Reglament.  Es  poden  acumular  amb  ajudes  de  minimis
concedides d’acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s’estableix
en l’article 3, apartat 2, del 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.

Les  ajudes de  minimis  no  s’acumularan  amb  cap  ajuda  estatal  en  relació  amb  les  mateixes
despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si
aquesta acumulació excedeix de la intensitat d’ajuda o de l’import d’ajudes superior corresponent
fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d’exempció per categories o
una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedeixen per a costos
subvencionables  específics,  ni  puguen  atribuir-se  a  costos  subvencionables  específics,  podran
acumular amb altres ajudes estatals concedides en virtut d’un reglament d’exempció per categories
o d’una decisió adoptats per la Comissió.

17. Modificació de la resolució
L’òrgan condecent podrà modificar d’ofici la resolució de concessió, després de l’audiència prèvia
de l’entitat interessada i abans de l’aplicació dels fons, quan l’alteració de les condicions tingudes
en compte per a la concessió impedisquen o dificulten la consecució de l’interès públic perseguit i
no s’irroguen perjudicis econòmics a l’entitat beneficiària.

18. Protecció de dades
D’acord  amb la  Llei  Orgànica  3/2018,  de 5  de desembre,  de Protecció  de Dades  Personals  i
garantia dels drets digitals (LLOPDGDD), informem que el responsable del tractament de les seues
dades personals és l’Ajuntament d’Alcoi, amb domicili a la Plaça d’Espanya núm. 1, 03801 - Alcoi.

Pot  contactar  amb el  Delegat  de Protecció  de Dades (DPD) mitjançant  una carta  adreçada al
domicili del responsable, tot indicant "Delegat de Protecció de Dades", així com mitjançant correu
electrònic dirigit a DPD@alcoi.org.
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La finalitat per la qual les seues dades seran tractades és la gestió de subvencions de la present
convocatòria,  així  com la tramesa d’informació dels diferents programes d’ajuda a empresaris i
emprenedors que promoga l’Ajuntament d’Alcoi. Aquest tractament no elabora perfils de persones
físiques.

Les dades personals podran ser publicades per l’Ajuntament d’Alcoi basant-se en els principis de
transparència que regeixen aquests processos. Així mateix, aquestes dades poden ser cedides i / o
comunicades a les Administracions Públiques la intervenció de les quals poguera ser necessària
per a la tramitació i / o control d’aquests assumptes, a les entitats del qual el concurs siga necessari
en la seua tramitació i en la resta de casos previstos per la Llei.

La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en l’exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament i / o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del
tractament. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, Llei 2/2015, de 2 d’abril, de
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Les dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els
requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.

L’Ajuntament d’Alcoi podrà verificar telemàticament, basant-se en la seua potestat de verificació
recollida  en  la  disposició  addicional  vuitena  de  la  LLOPDGDD,  les  dades  necessàries  per  a
acreditar la seua identitat i / o el compliment d’altres requeriments, requisits o condicions d’aquesta
convocatòria,  i sense perjudici de la sol·licitud d’aportació de documents que l’Ajuntament puga
dirigir-li.

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Drets:  Vostè  pot  exercir  els  seus  drets  d’accés,  rectificació,  supressió,  oposició,  limitació  del
tractament, portabilitat i, si escau, retirada del consentiment prestat. Així mateix, vosté pot dirigir-se
a l’Autoritat de Control per a reclamar els seus drets. Per exercir aquests drets, vosté ha de dirigir
una  sol·licitud  a  l’Ajuntament  d’Alcoi,  Registre  d’Entrada,  Plaça  d’Espanya,  1,  03801,  indicant
"Responsable de Protecció de Dades"..

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:
(1).  Correu  ordinari.  La  sol·licitud  s’ha  d’adreçar  a  l’adreça  indicada  en  l’epígraf  "Domicili  del
Responsable" en aquest mateix document.
(2).  Correu electrònic.  Dirigit  al  Responsable de Protecció de Dades, les dades de contacte es
troben en l’epígraf "Responsable del tractament" en aquest mateix document.

En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a
aquesta verificació, vosté pot triar entre aquestes dues opcions:
(1)  Aportar  fotocòpia  d’un  document  acreditatiu  de  la  seua  identitat  (DNI,  NIE,  passaport).
(2). Expressar el seu consentiment perquè l’Ajuntament puga verificar la seua identitat de forma
telemàtica, per a això ha d’indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta
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(DNI, NIE, passaport) i el seu número. En cas de no disponibilitat dels serveis telemàtics, vosté
haurà d’aportar fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat.

19. Règim jurídic
Les  ajudes,  objecte  de  la  present  convocatòria,  es  regeixen  pel  que  estableix  la  mateixa
convocatòria i per les disposicions següents:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LLGS).
- Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS).
- Bases d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament d’Alcoi.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LLPACAP).
- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
- Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Alcoi, l’última modificació de la qual va ser
aprovada en sessió plenària el 24/11/2014, i va ser publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Província d’Alacant, núm. 20, de data 30 de gener del 2015.
- Qualsevol altra disposició normativa que puga resultar d’aplicació.

20. Publicitat
La  present  convocatòria  es  publicarà  íntegrament  en  el  Sistema  Nacional  de  Publicitat  de
Subvencions  (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index),  al  tauler  d’anuncis  i  edictes
electrònic de l’Ajuntament d’Alcoi, en la pàgina web municipal (http: //www.alcoy.org). Així mateix,
es publicarà un extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

21. Entrada en vigor
Les presents bases d’ajudes entraran en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província d’Alacant.
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PROGRAMA MUNICIPAL (Consolid@) D’AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA
CONSOLIDACIÓ DE MICROEMPRESAS. PROJECTE ALCOI_INMPULS_8_2021.

Annex I. Sol·licitud

1. Dades de la persona sol·licitant

Nom i cognoms o raó social: NIF o CIF: Activitat:

Domicili activitat C. Postal Localitat

Telèfon Fax Adreça electrònica:

Data d’alta en Hisenda: Tipus d’empresa: 

Representant legal, si és el cas: NIF: 

Domicili a l’efecte de notificacions: C. Postal:     Localitat: 

2. SOL·LICITUD

Que em siga concedida l’ajuda econòmica del Programa Municipal (Consolida@)  per a la
consolidació de microempresas. Projecte Alcoi_INMPuls_8_2021.

Alcoi,           d                                  de 2021

EL SOL·LICITANT,

Signat.: ………………

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Responsable
Tractament

Excm. Ajuntament d’Alcoi

Domicili del
Responsable

Adreça: Plaça d’Espanya, 1, 03801 Alcoi                       NIF: P0300900H  

Adreça:     <comercio@alcoi.org>                                   Telèfon:  96 553 71 13

Delegat de
Protecció de

Dades

Vosté pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant:
correu electrònic: << dpd@alcoi.org >> correu ordinari: carta adreçada al DPD Ajuntament d’Alcoi, Sant Llorenç, 6, 03801.

Finalitats

La finalitat per a la qual les seues dades seran tractades és la gestió de subvencions de la present convocatòria, així com
la tramesa d’informació dels diferents programes d’ajuda a empresaris i emprenedors que promoga l’Ajuntament d’Alcoi.
Aquest tractament no elabora perfils de persones físiques. Les dades personals podran ser publicades per l’Ajuntament
d’Alcoi basant-se en els principis de transparència que regeixen aquests processos. Així mateix, aquestes dades poden
ser cedides i / o comunicades a les Administracions Públiques,  la intervenció de les quals poguera ser necessària per a la
tramitació i / o control d’aquests assumptes, a les entitats del qual el concurs siga necessari en la tramitació d’aquests i en
la resta de casos previstos per la Llei.

La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
tractament  i  /  o  compliment  d’una  obligació  legal  aplicable  al  responsable  del  tractament.  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, General de Subvencions; Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la
Comunitat Valenciana.

Conservació
de les dades

Les  dades  seran  conservades  durant  el  període  establert  pel  tractament,  la  legislació  aplicable  i  els  requeriments
aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.

Legitimació /
Bases

jurídiques

Consentiment de l’interessat. En cas que vosté no atorgue aquest consentiment, la seua sol·licitud no podrà ser atesa.

Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim
local.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell

Destinataris
de les seues

dades
No es realitzen transferències internacionals de dades.

Drets Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i, si escau,
retirada del consentiment prestat. Així mateix, vosté pot dirigir-se a l’Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.

Per a exercir aquests drets, vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament d’Alcoi, Registre d’Entrada, Plaça d’Espanya,
1, 03801, indicant "Responsable de Protecció de Dades".

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:

(1). Correu ordinari. La sol·licitud s’ha d’adreçar a l’adreça indicada en l’epígraf "Domicili del Responsable" en aquest
mateix document.

(2).  Correu  electrònic.  Dirigit  al  Responsable  de  Protecció  de  Dades,  les  dades  de  contacte  es  troben  en l’epígraf
"Responsable del tractament" en aquest mateix document.

En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades.

 Per a aquesta verificació, vosté pot triar entre aquestes dues opcions:

(1).  Aportar  fotocòpia  d’un  document  acreditatiu  de  la  seua  identitat  (DNI,  NIE,  passaport).
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(2). Expressar el seu consentiment perquè l’Ajuntament puga verificar la seua identitat de forma telemàtica, per a això ha
d’indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE, passaport) i el seu número. En cas de
no disponibilitat dels serveis telemàtics, vosté haurà d’aportar fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat.

  
Marcant aquesta casella manifeste el meu consentiment exprés, inequívoc i  informat per al  tractament de les meues
dades personals en els termes exposats en aquesta clàusula.
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PROGRAMA MUNICIPAL (Consolid@) D’AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA
CONSOLIDACIÓ DE MICROEMPRESES. PROJECTE ALCOI_INMPULS_8_2021

Annex II. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Sr./Sra. ……………………………………  ………………, amb  NIF ………………………

DECLARE:

• Que coneix i accepta les condicions de la present convocatòria d’ajudes.

• Que no es troba sotmès a procediments de reintegrament o sancionadors de subvencions
públiques.

• Que no ha rebut ajudes per al mateix projecte d’inversió objecte d’aquesta sol·licitud. O que,
en cas afirmatiu, l’import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb altres, no supere
el cost de l’activitat subvencionada.

• Que  no  està  sotmès  a  cap  prohibició  per  obtenir  la  condició  de  beneficiari  a  què  fa
referència l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

• Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat
Social i amb l’Ajuntament d’Alcoi.

• Les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a l’empresa o entitat sol·licitant,
inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors
i durant l’exercici fiscal en curs amb indicació d’import, organisme, data de concessió i règim
d’ajudes en què s’empara; o si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap.

• Que el sol·licitant té la condició de microempresa, en els termes de l’annex I del Reglament
(UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, ocupant un màxim de
10 treballadors i amb volum de negocis anual no superior als 2 milions d’euros.

• Que la documentació justificativa i les còpies presentades són autèntiques, així com que es
compromet a la conservació dels originals durant el termini de prescripció previst en els
articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

• Compromís de mantenir l’activitat empresarial durant 6 mesos, com a mínim, a partir de la
data de concessió de la subvenció.

Alcoi, ………… d …………………………. de 2021.

Signat.:…………………………………
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PROGRAMA MUNICIPAL (Consolid@) D’AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA
CONSOLIDACIÓ DE MICROEMPRESES. PROJECTE ALCOI_INMPULS_8_2021

Annex III. DECLARACIÓ AJUDES minimis.

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’AJUDES MINIMIS

1- DADES DEL SOL·LICITANT / BENEFICIARI 
Cognoms i Nom (persona física) DNI/NIE

Raó Social (Persona Jurídica) NIF

Adreça (carrer, avinguda, plaça...) Número Bloc Portal Escala Planta Porta

Codi postal Població Província

Notificació Electrònica Tel. avisos SMS Adreça de correu electrònic

2- DADES DEL REPRESENTANT (cal emplenar l’annex II - AUTORITZACIÓ REPRESENTACIÓ mitjans electrònics)

Cognoms i Nom o Raó Social NIF/CIF/NIE/Passaport

Adreça (carrer, avinguda, plaça...) Número Bloc Portal Escala Planta Planta

Codi Postal Població Província

Notificació Electrònica Població Adreça correu electrònic 

3- DECLARACIÓ D’AJUDES CONCEDIDES
No haver sol·licitat ni rebut cap tipus d’ajuda sota règim de minimis

Haver sol·licitat i / o rebut durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, les següents ajudes subjectes a règim de minimis 
de conformitat amb els reglaments comunitaris aplicables

Estat de
l’Ajuda (*)

Concedent
Convocatòria

d’Ajudes/ Resolució
d’ajudes

Descripció ajuda Import (euros)
Data

(sol·licitud o
concessió)

Reglament de
minimis al

qual s’acull 

(*) SOL·LICITADA O REBUDA * Si no disposa de prou espai, feu una relació segellada i signada en un full a banda.

4- COMUNICACIÓ VARIACIONS POSTERIORS A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
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DECLARA que en la data ___/____/20___ núm. RGE_____vaig sol·licitar l’ajuda 
de_____________________________________________________davant el M.I Ajuntament d’Alcoi i al més prompte possible, li 
comunique:

Les Ajudes concedides amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i que s’esmenten a continuació,

Estat de
l’Ajudada

(*)
Concedent

Convocatòria
d’Ajudes/ Resolució

d’ajudes
Descripció Ajuda Import (euros)

Data
(sol·licitud o
concessió)

Reglament de
minimis al

qual s’acull 

5- CONCURRÈNCIA AMB ALTRES SUBVENCIONS

Declare que: 
• Que les ajudes de minimis concedides, si s’escau i indicades, respecten els límits de 200.000 € durant el període dels tres

exercicis fiscals, sent 100.000 € per als ajuts a les empreses que actuen per compte d’altre i operen en el sector transport de
mercaderies  per  indicar  a  la  taula  adjunta  les  ajudes  minimis  concedides  a  les  empreses  o  societats  amb  què  s’ha
desenvolupat algun dels vincles o accions referenciats en els apartats esmentats.

• Que no s’ha rebut cap altra ajuda per a les mateixes despeses subvencionar a fi de no superar la intensitat o l’import de
l’ajuda que preveuen els reglaments o decisions adoptades per la Comissió, i respectant en tot cas, els límits que per a
l’acumulació d’ajudes estableix l’article 5 del Reglament 1407/2013 de la Comissió.

• Que es compromet a comunicar les altres sol·licituds que presente davant de qualsevol organisme públic o en privat en el
present any, així com les ajudes que li siguen concedides.

• Declara no estar sotmès a les prohibicions establertes en l’art. 13 de la Llei 38/ 2003, de 17 de novembre, general de
subvencions,  per  obtenir  la  condició  de  beneficiari  de  subvencions  i  que  no  és  deutora  de  l’Ajuntament  d’Alcoi,  per
reintegrament de subvencions i que es compromet a mantenir el compliment d’aquestes circumstàncies fins a la finalització
del procediment.

• Declara el seu compromís de complir les obligacions dels beneficiaris de subvencions establides en l’article 14 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Alcoi____________,______d__________________de_

____

                                            Signatura del SOL·LICITANT/BENEFICIARI 

La signatura d’aquest full suposa la de la resta dels fulls del formulari. La persona sol·licitant declara que les dades expressades són 
certes, per la qual cosa es fa responsable de les inexactituds o errors que continga.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del tractament Ajuntament d’Alcoi

Domicili del responsable Direcció: Plaça d’Espanya, 1 - 03801 Alcoi
CIF: P0300900H
Correu electrònic: dpd@alcoi.org Telèfon: 965537100 Fax: 965537161

Delegat de protecció de dades Vostè pot contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) mitjançant:
• correu electrònic: dpd@alcoi.org
• correu ordinari: carta dirigida a la DPD Ajuntament d’Alcoi, Sant Llorenç, 6

Drets Vostè pot exercir  els seus drets  d’accés,  rectificació,  supressió,  oposició,  limitació del  tractament,
portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, Vostè pot dirigir-se a l’Autoritat
de Control per a reclamar els seus drets.

Per exercir aquests drets, Vostè ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament d’Alcoi, Registre d’Entrada,
Plaça d’Espanya, 1, 03801, indicant "Responsable de Protecció de Dades".
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PROGRAMA MUNICIPAL (Consolid@) D’AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA
CONSOLIDACIÓ DE MICROEMPRESES. PROJECTE ALCOI_INMPULS_8_2021

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A LA SOL·LICITUD (ANNEX I).

 Declaració responsable que comprenga els punts següents (Annex II).

 En cas de persona física: còpia del Document Nacional d’Identitat.

 En cas de persona jurídica: còpia del CIF de l’empresa, còpies del DNI de qui posseïsca la
representació de la mercantil, de les escriptures de constitució de la societat i poders de
representació, si escau.

 Certificat actualitzat de situació censal que indique l’activitat econòmica amb la seua data
d’alta, el domicili fiscal i, en el seu cas, el del local de desenvolupament de l’activitat.

 Factures  corresponents  als  conceptes  subvencionables,  amb  justificants  de  pagament
emesos. Les dates de les factures hauran d’estar compreses entre l’1 de gener de 2015 i el
30 de setembre de el 2019.

 Còpia llicència obertura, o, si s’escau, document acreditatiu del vistiplau de l’Ajuntament per
al funcionament de l’activitat.

 Fitxa de manteniment de tercers (dades domiciliació bancària) segons model normalitzat.
(en cas de no haver-se presentat amb anterioritat a l’Ajuntament d’Alcoi o haguera canviat).

 Declaració d’ajudes de minimis, segons model normalitzat (annex III).
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