BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES A LES
PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES I XICOTETES EMPRESES DE JESÚS
POBRE PER A FER FRONT ALS EFECTES ORIGINATS PER LA COVID-19
Base 1a. Objecte
L'objecte d’aquesta convocatòria és el foment de l'activitat econòmica en el terme
municipal de Jesús Pobre davant els greus perjudicis provocats per la suspensió
d'activitats que porta aparellada la declaració de l'estat d'alarma causada per la
proliferació de la Covid-19, atorgant liquiditat a les persones autònomes i microempreses
d'aquesta entitat local menor per a contribuir a facilitar el compliment de les seues
obligacions empresarials, manteniment de l'activitat, i que es produïsca una reactivació
de l'economia del nostre municipi una vegada superat l'estat d'alarma. És per això que
es vol actuar directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades en el
teixit econòmic del nostre poble d’acord a la legislació de règim local.
Base 2a. Entitats beneficiàries i requisits
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes, les persones físiques o jurídiques,
legalment constituïdes que, si són persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa
de les definides d’acord a l'Annex I del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió,
de 17 de juny de 2014, duguen a terme les activitats empresarials o comercials en l'àmbit
territorial de Jesús Pobre, o tinguen la seua seu social ací, que motiven la concessió
d’aquesta ajuda, i que complisquen els requisits següents:
a. Haver figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors
Autònoms o mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social
i en Hisenda durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de
2019 i el 14 de març de 2020.
b. Haver suspés l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel
Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l'activitat, haver
reduït la facturació corresponent al mes d'abril de 2020 almenys, un 50 per cent
respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de
l'estat d'alarma. Quan la persona sol·licitant no porte d'alta els 6 mesos naturals
exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint
en compte el període d'activitat. Aquest requisit es justificarà mitjançant una
declaració responsable que vindrà inclosa en la instància presentada juntament
amb la documentació requerida. (Annex 1).
c. Que l'activitat afectada pel tancament de l'establiment decretat per l'estat
d'alarma no s'haja vist compensada per increment de la facturació mitjançant un
increment del volum de negoci en línia o telefònic de la persona sol·licitant.
d. Que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries o
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com que no tinga
deute pendent amb aquesta entitat local menor. Aquest requisit ha de complir-se
des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la
subvenció, en el seu cas.
e. Que el domicili social i, en el seu cas, el local de desenvolupament de l'activitat
es trobe en el terme local de Jesús Pobre.

f. Que no es trobe incursa en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2
i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
g. Que haja justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb
anterioritat per l’EATIM de Jesús Pobre.
h. Estar en possessió de la corresponent llicència d'activitat, comunicació
ambiental o qualsevol altre títol habilitant atorgat per l’Ajuntament de Dénia
competent en la matèria.
2. Queden excloses les persones físiques o jurídiques a les quals es refereix l'apartat
anterior que:
a) El 14 de març de 2020, en el cas de persones físiques, foren perceptores de la
prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament
d'activitat, regulada en els articles 327 i següents del Text refós de la Llei General
de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre
o en el cas de persones jurídiques, hagen cessat en la seua activitat.
b) El 14 de març de 2020 o data posterior, en el cas de persones físiques, foren
treballadors per compte d'altri.
c) En cas de persones físiques, aquelles que van obtindre rendiments nets de la
seua activitat econòmica superiors a 30.000 euros en l'exercici 2019.
d) Aquelles que tinguen la condició d'autònoms col·laboradors.
e) Estiguen incurses en alguna de les prohibicions de l'art.13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, Llei General de Subvencions.
3. Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les
empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en
general, entitats sense ànim de lucre.
4. En cap cas, l'import de la subvenció unit al d'altres possibles subvencions, ingressos
o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat podrà superar el minvament d'ingressos de l'activitat com a conseqüència de la
crisi provocada per la Covid-19.
Base 3a. Conceptes subvencionables i quantia a subvencionar
1. Té la consideració de concepte subvencionable, el manteniment de l'activitat
empresarial mitjançant el finançament de despeses de funcionament corrents de
l'activitat que han sigut suportades malgrat la manca d'ingressos per la persona
física/jurídica beneficiària, que ajuden al sosteniment de la situació d'alta en l’activitat o
bé a la seua reincorporació després de l'alçament de les restriccions a l'exercici de
l'activitat imposades per l'estat d'alarma.
S'estableixen els següents conceptes subvencionables:


El lloguer mensual del local de negoci. Es justificarà mitjançant contracte
d'arrendament en vigor i justificant del pagament de les mensualitats
corresponents, i haurà de figurar com a arrendatària la persona física/jurídica
sol·licitant de les ajudes.



Les despeses de publicitat d'actuacions o esdeveniments que hagen
sigut afectats negativament per l'estat d'alarma realitzats des del 15 de
febrer de 2020 i referits necessàriament a l'activitat empresarial. Es
justificarà mitjançant factures i document acreditatiu del pagament d’aquests.



Les despeses de consultoria i assessoria realitzades com a
conseqüència de la situació de l'estat d'alarma. Es justificarà mitjançant
factures i document acreditatiu del pagament d'aquestes.



Les despeses de contractes de subministrament d'energia, aigua,
telèfon o Internet referides necessàriament al local de negoci. Es
justificarà mitjançant la presentació de la factura i els justificants de pagament
corresponents.



Les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició del local de negoci.
Justificat mitjançant rebut de préstec i justificant de pagament bancari, haurà
de figurar com a titular del préstec la persona física/ jurídica sol·licitant de
l'ajuda.



El lloguer de vehicles comercials afectes 100% a l'activitat empresarial
directament afectada per la COVID-19. Justificat mitjançant justificants de
pagament corresponents.



Les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició de vehicles
comercials afectes 100% a l'activitat empresarial directament afectada
per la COVID-19. Justificat mitjançant rebut de préstec i justificant de
pagament bancari, haurà de figurar com a titular del préstec la persona
física/jurídica sol·licitant de l'ajuda.

Les factures justificatives de despeses hauran d'ajustar-se als requisits establits
en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions
de facturació. No s'admetran com a justificants de despeses els albarans, les notes de
lliurament ni factures proforma. Dels justificants haurà de deduir-se indubitablement que
es relacionen directament amb l'activitat empresarial de la persona sol·licitant.
No s'admetran com a justificants de pagament dels conceptes anteriors els
pagaments en efectiu.
L'IVA i la resta d'impostos i taxes no són conceptes subvencionables.
Seran subvencionables les despeses de funcionament en general que tinguen caràcter
corrent abonats entre l'1 de març de 2020, a excepció de les despeses de publicitat, que
s'admetran les abonades des de l'1 de febrer de 2020, fins a l'últim dia del termini
habilitat a aquest efecte per a la presentació de la sol·licitud a l'entitat local menor.
Els autònoms i resta de persones beneficiàries, no podran presentar sol·licituds a dues
o més entitats locals diferents.

2. Pel que fa a la quantia de l'ajuda, està vinculada a la justificació que realitzen les
persones sol·licitants segons els conceptes subvencionables. L'import a justificar ha de
ser igual o superior al valor de l'import subvencionat segons el tram al qual s'opte,
exclosos els impostos indirectes, fins als límits següents:




En cas de persones autònomes, microempreses o xicotetes empreses,
l'activitat de les quals s'ha vist afectada pel tancament d'establiments
disposat en el RD 465/2020, de 17 de març que modifica l'art. 10 del RD
463/2020, de 14 març, l'import màxim de l'ajuda serà de 2.000 €.
En el cas de persones autònomes, microempreses o xicotetes empreses que
han mantingut l'activitat, però que han reduït la facturació corresponent al
mes d'abril de 2020 almenys un 50% respecte de la mitjana facturada en el
semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma, l'import màxim
de l'ajuda serà de 1.000 €.

(*) Quan la persona sol·licitant no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a
acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte
el període d'activitat.
Base 4a. Fons destinats a aquestes ajudes
El crèdit pressupostari disponible per a la concessió de la totalitat d’aquestes ajudes
serà el previst en la partida pressupostària 43000.48900, amb un límit de 8.338 euros,
procedents d'una subvenció de l'Excma. Diputació d'Alacant, condicionats a l'efectiva
recepció de la notificació de la resolució del Sr. diputat delegat concedint-la.
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.
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.
Base 5a. Concurrència amb altres subvencions
1. Aquestes ajudes es convoquen en règim de concurrència competitiva, i són
complementàries i compatibles amb les ajudes, ingressos, recursos o
subvencions que concedisca l'EATIM de Jesús Pobre o qualsevol
administració o ens públic o privat, per a la mateixa finalitat, sempre que
l'import de les ajudes o incentius que es concedisquen amb aquest objectiu
no siga, en cap cas, de tal quantia que aïlladament o en concurrència, supere
el 100% de la despesa per a la cobertura de la qual van ser atorgades.
2. La persona física o jurídica beneficiària que obtinguera i/o sol·licitara una
subvenció per al desenvolupament del projecte subvencionat a l'empara
d’aquestes bases haurà de comunicar-ho de manera fefaent a l'EATIM de
Jesús Pobre.
3. Quan es produïsca excés de les subvencions percebudes de les diferents
entitats respecte de la despesa subvencionable, i aquelles siguen

compatibles entre si, la persona beneficiària haurà de reintegrar l'excés
juntament amb els interessos de demora, unint les cartes de pagament a la
corresponent justificació. El reintegrament de l'excés es farà a favor de les
entitats que concedeixen en proporció a les subvencions concedides per
cadascuna d'elles.
4. No obstant això, de conformitat amb l'article 12 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, aquestes ajudes són incompatibles amb les
concedides per la Generalitat Valenciana quan les persones beneficiàries
siguen treballadores autònomes (Règim Especial de Treballadors Autònoms
de la Seguretat Social).
5. Així mateix, en cap cas, les ajudes podran superar l'import màxim total
d'ajuda de minimis, actualment establit en 200.000 euros durant un període
de tres exercicis fiscals per a una mateixa empresa, ni individualment, ni com
a resultat de l'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides a la
mateixa empresa, així com estableix el Reglament (UE) Núm. 1407/2013 de
la Comissió relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352/1
de 24 de desembre de 2013), o amb una altra mena d'ajudes subjectes a les
regles comunitàries d'ajudes d'estat.
Base 6a. Termini i forma de presentació de sol·licituds
1. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des
de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP d'Alacant,
per conducte de la BNDS.
2. Les sol·licituds es presentaran mitjançant model de sol·licitud/declaració
responsable normalitzat, conforme a l'Annex I. S'admetrà una única sol·licitud per
persona física o jurídica.
3. Es presentaran a través de la seu electrònica de l’EATIM de Jesús Pobre,
conforme art. 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques. (https://jesuspobre.sedelectronica.es en
secretaria general, en instancia general. Els formularis, models i annexos estaran
disponibles en la web www.jesuspobre.es.
4. Els documents hauran de ser originals o fotocòpies fidels còpies dels originals
(sense manipular) i en cas que se’ls requerisca hauran de presentar l'original en el
Departament de Secretaria per al seu acarament.
5. La instància i els annexos normalitzats de la sol·licitud de la subvenció hauran
d'anar signats per totes les persones comuneres/sòcies.
6. La presentació de la sol·licitud fora del termini establit i la falta de presentació de
la sol·licitud/declaració responsable d'acord amb el model normalitzat (Annex I) no
serà corregible, i seran causes d'inadmissió. Per a la resta de documentació
s’atorgarà un termini de deu dies per a la seua esmena en cas que l'administració no
puga obtindre-la pels seus propis mitjans.

7.

La sol·licitud / declaració responsable indicarà, com a mínim, el següent:
a) Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció
a la finalitat prevista.
b) Que no ha presentat sol·licituds per a aquest tipus d'ajudes a una altra entitat
local.
c) La persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la
condició de beneficiària i per a ser receptora del pagament establit en la Llei
38/2003, de 17 de novembre.
d) 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.
e) Es compromet a declarar les ajudes de minimis, si és que li correspon, que li
hagueren sigut concedides per qualsevol projecte durant els tres últims
exercicis fiscals, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i
règim d'ajudes en què s'empara, o, en el seu cas, declaració de no haver-ne
rebut cap; així com el compromís de comunicar al més prompte possible les
obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
f) Que es compromet a la comunicació de subvencions concedides amb
anterioritat a la presentació de la subvenció amb la mateixa finalitat i el
compromís de comunicar com més prompte millor les ajudes obtingudes amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de la resolució d'aquesta.
g) Que no ha rebut la subvenció que es regula en el Decret 44/2020.
h) Està al corrent en el pagament de totes les seues obligacions amb la
Seguretat Social, l’AEAT i la Hisenda Municipal. Estava d'alta en el règim de
la Seguretat Social que li correspon a data 13 de març de 2020 (excepte
aquells casos en els quals la normativa no ho exigisca).
i) Autoritza expressament l'EATIM de Jesús Pobre a consultar de manera
interactiva la seua situació quant al compliment de les seues obligacions amb
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), amb la Seguretat
Social (TGSS – vida laboral i estar al corrent en el pagament.), amb la
Tresoreria Municipal amb SUMMA Gestió Tributària, tant la persona física
com de les persones administradores, comuneres o sòcies de la societat.
j) Facilitarà totes les dades i documents que li siguen requerits per
l'Administració per a la verificació del compliment dels requisits.
k) Compleix tots els requisits per a ser beneficiària i accepta les bases de la
subvenció. Així mateix, que les dades incorporades en aquesta instància són
certes.
l) El que subscriu, té coneixement que, la inexactitud, falsedat o omissió, de
caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a aquesta
declaració responsable, així com la no presentació de la documentació que
siga en el seu cas requerida per a acreditar el compliment del que s’ha
declarat, constitueix una infracció greu o molt greu segons allò que s'ha fixat
en l'article 60.1. d) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, sense perjudici de
les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara.
m) Que el domicili social i fiscal de l'activitat desenvolupada i els béns immobles
objecte de subvenció es troben en el terme municipal de Jesús Pobre i la
seua activitat empresarial s'ha vist afectada per l'estat d’alarma aprovat per
RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14
de març i per Reial decret llei 10/2020, de 29 de març i les seues posteriors

pròrrogues (assenyale la que corresponga), per a la suspensió o tancament
d'obertura al públic contemplats en l'article 10 del Reial decret 463/2020, de
14 de març, tal com queda redactat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març.
n) Que les còpies que acompanye a aquesta i que presente per a aquest
procediment són fidel còpia dels originals que obren en el meu poder, que
dispose de la documentació que així ho acredita i que la posaré a la
disposició de l’EATIM de Jesús Pobre quan em siga requerida, i em
compromet a mantindre aquesta documentació a la seua disposició durant el
temps inherent al reconeixement o exercici del meu dret.
8. Juntament amb la sol·licitud/declaració responsable s'haurà de presentar la
documentació següent:
A. Totes les persones sol·licitants hauran de presentar:
a) Còpia per les dues cares del DNI o NIE (en cas de persones físiques) o NIF
(en cas de persones jurídiques, comunitats de béns, cooperatives, etc.).
b) Certificat d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques l'any 2020 expedit per
l’AEAT.
c) Resolució d'alta en el RETA o la Mútua professional corresponent.
d) Informe de vida laboral actualitzat expedit per la Tresoreria de la Seguretat
Social en el qual s'incloga el nombre de persones treballadores a data 1 de març
de 2020. O bé s'aportarà la vida laboral d’aquests (agrupats en un document en
format pdf. únic).
c) Certificat bancari de titularitat de compte de la persona beneficiària o en el seu
cas fitxa de manteniment de tercers degudament emplenada.
d) En aquells casos en els quals no s'han vist afectats pel tancament
d'establiments disposat en el RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'art. 10
del RD 463/2020 de 14 de març, i hagen patit una reducció de la seua facturació
el mes d'abril i maig de 2020 d'almenys el 50%, en relació amb la mesura
efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma,
hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la informació
comptable que ho justifique, des dels 6 mesos previs a la declaració de l’estat
d’alarma (14 de març de 2020) fins a la data de presentació de la sol·licitud de
subvenció:
 Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes.
 O llibre diari d’ingressos i despeses.
 O llibre registre de vendes i ingressos.
 O Llibre de compres i despeses.
Quan la persona sol·licitant no estiga obligada a portar els llibres que
acrediten el volum d'activitat, haurà d'acreditar la reducció de la facturació
exigida per qualsevol mitjà de prova admés en dret.
Quan la persona sol·licitant no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits
per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme
tenint en compte el període d'activitat.
e) En cas que no estiga obligada a estar donada d'alta en el règim que li
corresponga en la Seguretat Social, s'haurà de presentar declaració

responsable amb el motiu pel qual no està obligada a estar donada d'alta
d'acord amb la normativa vigent.
f) Aportarà els documents justificatius de cadascuna de les despeses
subvencionables relacionades en la base tercera, acompanyades de la
corresponent acreditació de pagament.
B. A banda del recollit en l'apartat A, les societats mercantils hauran de presentar:
a) Si el proponent és una persona jurídica espanyola, escriptura de
constitució o modificació, si escau, inscrita en el Registre Mercantil, quan
aquest requisit fora exigible d’acord a la legislació mercantil que li siga
aplicable. Si no ho fora, l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà
mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional,
en el qual consten les normes per les quals es regula la seua activitat,
inscrites, si escau, en el corresponent registre oficial i la seua traducció a
l'idioma espanyol.
b) Les persones que compareguen i signen proposicions en nom d'una altra
hauran de presentar, a més d'una fotocòpia del DNI, apoderament suficient i
subsistent per a representar a la persona o entitat en el nom de la qual
s'actue, degudament inscrita en el Registre Mercantil.
c) En el cas de persones jurídiques (incloent cooperatives, empreses
mercantils i en el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment
constituïdes no inscrites en la Seguretat Social per no tindre plantilla
contractada, les persones administradores, comuneres o sòcies han de
trobar-se al corrent del pagament de les seues obligacions amb la Seguretat
Social i donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
(RETA) i han de presentar cadascuna d'elles la corresponent autorització
perquè l'Ajuntament de Dénia puga verificar aquest requisit o en defecte
d'això aportar la corresponent documentació.
C. A banda del recollit en l'apartat A, les comunitats de béns i societats civils hauran
de presentar:
a) Fotocòpia del document d'identitat (DNI/NIF o NIE) de totes i cadascuna de
les persones comuneres/sòcies.
b) Contracte o escriptura pública de constitució.
c) Acreditació de la capacitat de representació de la persona signant de la
sol·licitud.
d) Compromís de no dissolució fins que haja transcorregut el termini de
prescripció dels articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
e) En el cas de persones jurídiques (incloent cooperatives, empreses mercantils
i en el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes no
inscrites en la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, les persones
administradores, comuneres o sòcies han de trobar-se al corrent del pagament
de les seues obligacions amb la Seguretat Social i donades d'alta en el Règim
Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i han de presentar cadascuna d'elles
la corresponent autorització perquè l'EATIM Jesús Pobre puga verificar aquest
requisit o en defecte d'això aportar la corresponent documentació.

D. A banda del recollit en l'apartat A, les persones jurídiques (cooperatives) hauran
de presentar:
a) Fotocòpia del document d'identitat (DNI/NIF o NIE) de les persones
administradores de la cooperativa.
b) Escriptura pública de constitució de la societat inscrita en el registre
corresponent.
c) Estatuts de la cooperativa.
d) Acreditació de la capacitat de representació de la persona signant de la
sol·licitud.
e) En el cas de persones jurídiques (incloent cooperatives, empreses mercantils
i en el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes no
inscrites en la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, les persones
administradores, comuneres o sòcies han de trobar-se al corrent del pagament
de les seues obligacions amb la Seguretat Social i donades d'alta en el Règim
Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i han de presentar cadascuna d'elles
la corresponent autorització perquè l'EATIM Jesús Pobre puga verificar aquest
requisit o en defecte d'això aportar la corresponent documentació.
Base 7a.- Procediment de concessió
1. El procediment de concessió de les ajudes regulades en aquestes bases és el previst
en el Títol I de la Llei 38/2003 General de Subvencions. El procediment s'iniciarà sempre
d'ofici, mitjançant convocatòria aprovada per l'òrgan competent, en aquest cas, pel Ple,
d'acord amb el contingut de l'article 23 de la Llei General de Subvencions. La
convocatòria, una vegada aprovada, es publicarà d'acord amb el que estableixen els
articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, i en concret en el Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions a través de la Base de dades Nacional de Subvencions i es remetrà
extracte al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i en la pàgina web de l'EATIM de
Jesús Pobre, i al tauler d’anuncis d’aquesta entitat local menor.
2. La instrucció del procediment correspondrà al Departament de Secretaria i realitzarà
d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, coneixement i
comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se la proposta de
resolució.
3. Es nomenarà una comissió de valoració composta per l’alcalde com a competent de
la delegació d’Hisenda, o aquella persona en qui delegue, secretari o interventor de
l’EATIM de Jesús Pobre, i aquell personal l’informe del qual resulte necessari.
La comissió, a la vista de la proposta, emetrà un dictamen que se sotmetrà a l'aprovació
de l'òrgan competent.
4. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es procedirà a la
verificació del compliment dels requisits recollits tant en la base segona, tercera i sisena.
En cas que alguna de les persones sol·licitants no complira algun dels requisits o li
faltara documentació a aportar se’ls donarà un termini de deu dies per a la seua esmena.
Totes les notificacions es realitzaran a través de la web, mitjançant la seua publicació

en el tauler d'edictes de l’entitat local menor. Una vegada finalitzat el termini sense que
s'haja esmenat s'entendrà desestimada la sol·licitud. L'EATIM de Jesús Pobre podrà
comunicar-se amb les persones sol·licitants via telemàtica, a través d'avisos en el correu
electrònic i de SMS al número mòbil que hagen indicat en la instància.
5. Una vegada finalitzat el termini per a la presentació de la justificació, i verificat el
compliment dels requisits, seran remeses a la comissió de valoració perquè emeta
l'informe corresponent en el qual s'especificarà el resultat i la prelació de les sol·licituds.
6. L'òrgan instructor a la vista de l'informe emés per la comissió de valoració realitzarà
una proposta de resolució provisional, la qual es publicarà a l'efecte de notificació de les
persones beneficiàries en la pàgina web municipal i en el tauler d'edictes de l'entitat local
menor, amb els llistats següents:
a) Persones sol·licitants proposades com a beneficiàries per reunir la totalitat de
requisits i documentació requerida en la convocatòria.
b) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida
en les bases de la convocatòria indicant la documentació que falta, si fora
corregible.
A les persones sol·licitants se'ls atorgarà el termini de 10 dies hàbils perquè
al·leguen tot el que en el seu dret consideren oportú, o en el seu cas, esmenen la
seua justificació i presenten la documentació requerida. La notificació es realitzarà
mitjançant la publicació dels corresponents llistats en la pàgina web i en el tauler
d'edictes de l'EATIM de Jesús Pobre. En cas de no presentar la justificació
s'entendrà desestimada la seua sol·licitud i s'iniciarà procediment de reintegrament.
c) Persones la sol·licitud de les quals ha sigut desestimada/inadmesa a tràmit
amb indicació de la causa per la qual ha sigut denegada.
7. Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les justificacions requerides
per a això i informades per l'òrgan instructor, aquest elevarà proposta de resolució
definitiva a l'òrgan competent per a la seua aprovació.
8. Tant l'acord d'aprovació de la justificació i concessió de la subvenció serà objecte de
publicació, en la pàgina web municipal, en el tauler d'edictes de l'entitat local menor i en
la Base de Dades Nacional de Subvencions, i aquesta publicació tindrà els efectes de
la notificació.
9. L'acord de concessió d’aquestes ajudes contindrà tant l'atorgament de les
subvencions, que fixarà expressament la seua quantia i incorporarà, en el seu cas, les
condicions, obligacions i determinacions accessòries a les quals s’ha de subjectar la
persona beneficiària d'aquestes, com la desestimació expressa de la resta de les
sol·licituds, en el seu cas.
10. El termini màxim per a resoldre serà de sis mesos des de la publicació de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant. La resolució posarà fi a la
via administrativa, i es podrà interposar contra aquesta 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 terminis
previstos en la llei reguladora d'aquesta jurisdicció.
Base 8a. Abonament de l'ajuda
1. Una vegada verificat el compliment dels requisits, l'import de la subvenció serà el que
resulte d'aplicar els límits fixats en la base tercera.
2. L'abonament de l'ajuda s'atorgarà una vegada rebudes totes les sol·licituds,
presentada la documentació requerida i comprovat el compliment dels requisits
següents:
a. Estar al corrent en el pagament de la Seguretat Social.
b. Estar d'alta en el règim de la Seguretat Social que corresponga
(excepte aquells casos que en la normativa no ho exigisca).
c. Estar al corrent en el pagament amb l’AEAT.
d. Estar al corrent en el pagament amb la Hisenda Municipal.
e. No tindre deutes per resolució de procedència de reintegrament de
subvencions atorgades per l'EATIM Jesús Pobre.
3. En cap cas es podrà realitzar l'abonament de l'ajuda, a persones beneficiàries quan
concorregueren algun dels següents casos: quan s'haja sol·licitat la declaració de
concurs voluntari, haver sigut declarades insolvents en qualsevol procediment, haver
sigut declarades en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver sigut
inhabilitades conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que haja
conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs, hagen
sigut declarades en fallida, en concurs de creditors, insolvent fallida en qualsevol
procediment o subjectes a intervenció judicial, haver iniciat expedient de quitació i
espera o de suspensió de pagaments o presentat sol·licitud de fallida o concurs de
creditors, mentre en el seu cas no siguen rehabilitats.
4. No podrà realitzar-se el pagament de l'ajuda si la persona beneficiària no es troba al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat
Social, amb l'Ajuntament de Dénia o siga deutora per resolució de procedència de
reintegrament.
Base 9a. Reintegrament de la subvenció
1. En cas d'incompliment de les obligacions, s'iniciarà d'ofici expedient administratiu que,
prèvia audiència 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.
2. El reintegrament de l'import percebut, quan siga procedent, es regirà pel que estableix
el títol II de la Llei General de Subvencions i pel seu reglament de desenvolupament.

BASE 10a. Drets i obligacions
1. Són drets de les persones beneficiàries:
a. Conéixer la normativa reguladora de les prestacions.
b. Ser ateses amb eficàcia, respectant la seua individualitat com a persones.
c. Reclamar en cas de qualsevol conflicte, amb la finalitat de trobar solució
a aquest.
d. Els altres reconeguts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre o en qualsevol
disposició normativa aplicable.
2.- Les persones beneficiàries compliran amb les obligacions següents:
a) Complir el que s'estableix en aquestes bases.
b) Facilitar la labor dels funcionaris municipals en el desenvolupament de les
seues intervencions professionals i fer lliurament de qualsevol document que se’ls
sol·licite a fi de verificar el compliment dels requisits de les bases.
c) Presentar els justificants de conformitat amb l'estipulat en aquestes bases.
d) Comunicar l'obtenció d'altres ajudes públiques o privades per a la mateixa
activitat.
e) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit
laboral i adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral
entre homes i dones.
f) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i altres documents
degudament auditats, en el seu cas, en els termes que exigeix la legislació
mercantil i sectorial aplicable.
g) Reintegrar les quantitats indegudament percebudes.
h) Comunicar en el termini de quinze dies les variacions substancials que es donen
en la seua situació que poguera suposar un canvi en la valoració de la concessió
de la prestació.
i) Les altres obligacions establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
j) Romandre d'alta en l'activitat objecte de l'ajuda a la finalització de l'estat d'alarma.
k) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els puga afectar.
Base 11a. Protecció de dades
Aquestes bases s'ajustaran al que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.
1. Informació addicional sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal que ha sigut
facilitada per a aquest procediment:
1. Tractament: Ajudes a autònoms i xicotetes empreses per a pal·liar efectes de
la COVID-19.
2. Responsable: Eatim de Jesús Pobre
3. Objecte: Ajudes per a autònoms i xicotetes empreses per a pal·liar efectes de
la COVID-19. Les dades proporcionades es conservaran per temps indefinit i
sempre que no se sol·licite la supressió per la persona interessada. No seran
utilitzades per a elaborar decisions automatitzades.

4. Legitimació del tractament: La base legal per al tractament de les dades es
troba en l'exercici de les competències atribuïdes a l’EATIM de Jesús Pobre per
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i per
consentiment exprés de les persones sol·licitants.
5. Destinataris: Les seues dades es comunicaran a les unitats de l'Ajuntament
competents en la matèria sobre la qual verse la seua comunicació i no podran
ser cedits a terceres persones alienes a l'Ajuntament excepte en els casos
previstos en la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.
6. Drets: Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si a l'EATIM de
Jesús Pobre estan tractant dades personals que els concernisquen o no. Les
persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així
com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar
la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries
per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la
limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament es
conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. També per motius
relacionats amb la seua situació particular, podran oposar-se al tractament de
les seues dades. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades,
excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles
reclamacions.
Així mateix té dret a retirar el consentiment atorgat, i en aquest cas serà efectiu
des del moment en el qual el sol·licite, sense tindre efectes retroactius, i dret a
reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
2. Les resolucions i actes de tràmit derivats del procediment administratiu al qual
s'incorporen les dades personals d’aquest procediment i en els termes establits en la
seua convocatòria, podran ser objecte de publicació en el BOP d'Alacant, en el tauler
d'edictes de l'EATIM de Jesús Pobre, en la pàgina web municipal o en la Base de dades
Nacional de Subvencions. La publicació en els diferents mitjans electrònics municipals
serà bloquejada o cancel·lada quan haja finalitzat el termini de publicitat de l'acte
administratiu corresponent.
BASE 12a. Normativa aplicable
Per a tot el que no estiga previst en aquestes bases, es tindrà en compte el que
es preveu en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, en el seu
reglament de desenvolupament aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i en
l'Ordenança General de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Dénia (BOP
núm. 113, 1/06/2014), sense perjudici de l'aplicació de legislació sobre règim local i
altres normes de dret administratiu.
Així mateix, estan sotmeses al règim de minimis, regulat pel Reglament (UE)
1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i
108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE
L352 de 24 de desembre de 2013).
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