BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES A
AUTÒNOMS

I

MICROEMPRESES

L'ACTIVITAT

de

les

quals

S'HA

VIST

AFECTADA PER LA PANDÈMIA PROVOCADA PEL COVID 19 EN EL MARC DEL
“PLA RESISTIR II ” APROVAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA
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PRIMER. Objecte.
Les presents bases tenen per objecte regular la concessió directa, per part de
l'Ajuntament de Real d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses que
desenvolupen la seua activitat en els sectors que s'han vist més afectats per les
mesures de contenció de la pandèmia originada per la Covid-19 que s'han vingut
adoptant per l'Autoritat Sanitària, que tinguen el seu domicili fiscal en el municipi
de Real , tot això en el marc del que es disposa pel Decret llei 1/2021, de 22 de
gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir II , que inclou ajudes parèntesi
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en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.
A més, les restriccions imposades al conjunt de la ciutadania per causes sanitàries
han tingut un evident impacte negatiu en la demanda dels serveis que ofereixen
autònoms i microempreses. Per això, és necessari i convenient articular mesures i
actuacions per a evitar que s'originen conseqüències irreversibles per a l'economia,
el desenvolupament empresarial i comercial del municipi i, vetlar perquè una
vegada finalitzada la crisi sanitària es produïsca al més prompte possible una
reactivació de l'economia local.
En conseqüència, la finalitat perseguida amb la concessió directa de les ajudes
econòmiques als autònoms i microempreses que s'inclouen en l'àmbit d'aplicació
d'aquestes bases és contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals
que aquests negocis han seguit sigut suportant malgrat la manca o disminució
d'ingressos experimentada, contribuint així a la seua viabilitat econòmica.
Per tot això, l'objecte és la concessió directa d'ajudes econòmiques als autònoms i
microempreses inclosos en l'Annex I d'aquestes bases amb l'objectiu de contribuir
al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han
continuat suportant malgrat la manca o disminució d'ingressos experimentada.
SEGON. Bases reguladores i normativa aplicable.
1.‐Les presents bases estableixen el procediment que regirà en l'atorgament, en
règim de concessió directa, de les ajudes “parèntesis” per part de l'Ajuntament de
tenint en compte les especialitats procedimentals establides per l'article 28 de la
mateixa llei per a la concessió directa d'ajudes, així com en la seua normativa de
desenvolupament.
Així mateix, són conformes amb el que es disposa per les bases d'execució del
Pressupost Municipal per a l'exercici 2021.
2.‐ La convocatòria es regirà, amb caràcter general, pel que es disposa en les bases
reguladores, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara
en avant LGS), el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret
887/2006, de 21 de juliol (d'ara en avant RLGS), així com pel Decret llei 1/2021, de
22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes
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Real objecte d'aquesta convocatòria als efectes previstos per l'article 17 de la LGS,

parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia i en les
Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2021 aprovades
juntament amb el Pressupost Municipal 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.
TERCER. Procediment de concessió
Aquestes ajudes es concedeixen de manera directa, en aplicació del que es preveu
en l'article 22.2.c) en relació amb els apartats 2 i 3 de l'article 28 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, per concórrer raons d'interés
econòmic, social i humanitari. En concret, el caràcter singular d'aquestes
subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels
esdeveniments que les motiven.
Les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València i
un extracte de la convocatòria es publicarà en el citat butlletí, per conducte de la
Base de dades Nacional de Subvencions.
QUART. Beneficiaris i requisits
Poden accedir a la condició de beneficiari d'aquestes ajudes les persones
físiques i jurídiques que reunisquen la condició d'autònoms o microempreses que
duguen a terme alguna de les activitats incloses en l'Annex I sempre que

1.

Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom/a o
una microempresa que no tinguen més de 10 treballadors/as en la seua
plantilla que estiguen donats d'alta en el règim de la seguretat social o en la
mútua professional corresponent i en l'Agència Estatal d'Administració
Tributària a data 31 de desembre de 2020.

2. Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats
Econòmiques (IAE) d'aquest municipi a data 31/12/2020 en un o diversos
dels epígrafs als quals es refereix l'annex II del Decret llei 1/2021.
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complisquen els següents requisits:

3. Que figuren en el llistat d'exempts de l'IAE d'aquest municipi per aplicació
dels requisits legals vigents per a això sempre que figuren d'alta en el Cens
d'empresaris, professionals i retenidors.
4. Que el domicili fiscal es trobe en el municipi de Real
5. Que es troben en funcionament en data de 31 de desembre de 2020
6. Que no es troben incurses 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, i
en particular, que esten al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS). El requisit de trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries i de Seguretat Social previst en l'article 13 de la Llei 38/2003,
general de subvencions i en l'article 171 de la Llei 1/2015, de la Generalitat,
podrà acreditar-se mitjançant una declaració responsable de la persona
beneficiària.
7. No tindre deute pendent de qualsevol naturalesa el període de termini de la
qual de pagament voluntari haja vençut amb l'Ajuntament de Real requisit
que ha de complir-se en la data de presentació de la sol·licitud.
8. A aquest efecte es considera com a microempresa la definida conforme
l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de 17
de juny de 2014, és a dir, aquella que ocupa un màxim de 10 treballadors, i
supera els 2 milions d'euros.
9. Caldrà que es presente una declaració responsable en la que s’acredite
quemicroempresa o l’autònom han tingut pèrdues econòmiques per causa
de la pandèmia.
10. En el cas que es presenten més sol·licituds que diners consten en el PLA
RESISTIR II , l’ajuntament realitzará l’arotgament de la subvenció antent a
l’ordre de registre d’entrada.

CINQUÉ. Despeses subvencionables, quantia de les ajudes, criteris
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el volum de negocis dels quals anual o el balanç general anual del qual no

per a la seua determinació i règim de compatibilitat.
1.- Seran finançables amb càrrec a les presents subvencions les despeses
corrents en els quals efectivament hagen incorregut els beneficiaris, que s'hagen
abonat efectivament, que responguen de manera indubtable al manteniment de la
seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament
necessaris, com ara:
a) Despeses en concepte d'arrendament del local comercial:
Per a la seua justificació al costat de la sol·licitud s'haurà d'aportar contracte
d'arrendament en vigor i justificant suficient de pagament de les mensualitats
corresponents.
En el contracte d'arrendament, com a arrendatari ha de constar la persona
sol·licitant de l'ajuda.
No és subvencionable la part proporcional de la despesa per rendes
d'arrendament o quotes hipotecàries sobre immobles destinats a habitatge, encara
que l'activitat s'exercisca en ells.
b) Les compres de mercaderies i aprovisionaments. Per a la seua justificació
s'haurà d'aportar factures de les compres a proveïdors i documentació acreditativa
de l'abonament d'aquestes. No seran admissibles les despeses corresponents a
adquisicions de béns que tinguen la consideració d'inventariables i/o amortitzables
(equips informàtics o audiovisuals, maquinària, vehicles, instal·lacions, etcètera).
Despeses

en

subministraments

d'energia

elèctrica,

aigua,

gas

i

comunicacions (Internet, telèfon, etc) vinculats al local comercial on desenvolupa
l'activitat comercial. Per a la seua justificació s'haurà d'aportar les factures i els
justificants de pagament corresponents.

d) Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles
d'oficina, serveis de professionals independents (assessories, gestories, informàtics
i anàlegs), equips de protecció individual, primes d'assegurances, publicitat i
propaganda vinculats directament a l'activitat comercial. Per a la seua justificació
s'haurà d'aportar les factures i els justificants de pagament corresponents.
e) Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de
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c)

l'empresari individual o les quotes a càrrec de l'empresa (quota patronal), en cas de
tindre treballadors en el seu compte. Per a la seua justificació s'haurà d'aportar els
rebuts de salari, l'acreditació del seu pagament i el de les retencions d'IRPF a la
AEAT, així com els documents i justificants de la liquidació i abonament a la
Seguretat Social de les corresponents quotes.
f) Despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial.
Per a la seua justificació s'haurà d'aportar documentació justificativa de l'entitat
financera.
g) Altres despeses corrents vinculades a l'activitat. Per a la seua justificació
s'haurà d'aportar les corresponents factures dels creditors o proveïdors i justificants
de pagament.
2. Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor
probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil. Les factures 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.
En cap cas s'admetran com a justificants de despesa els albarans, les notes
de lliurament, tiquets de caixa, justificants de TPV ni factures proforma.
De les factures i documents ha de deduir-se de manera indubtable que es
relacionen directament amb l'activitat empresarial del sol·licitant.

documents originals objecte de justificació de la subvenció.
3. No seran subvencionables interessos deutors de comptes bancaris,
interessos,

recàrrecs

i

sancions

administratives

i

penals

ni

despeses

en

procediments judicials. Així mateix, tampoc són conceptes subvencionables l'IBI,
l'Impost del Valor Afegit i la resta d'impostos i taxes.
4. No s'admetran com a justificants de pagament dels conceptes anteriors
els pagaments en metàl·lic, excepte en casos excepcionals i per import inferior en
qualsevol cas a 2000€. En aquest cas, haurà de justificar-se la impossibilitat del
pagament bancari.
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L'Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment que presente els

5. S'admetran les despeses realitzades entre el 01-01-2020 i el 31-12-2020.
Aquestes despeses i la seua justificació no podran haver sigut presentats per a
l'obtenció i justificació d'altres ajudes públiques.
6. La quantia individualitzada a percebre pels beneficiaris es determinarà en
la resolució de concessió mitjançant l'aplicació dels següents criteris:
Una quantitat màxima de 2.000 € per cada autònom o



microempresa amb un màxim de 10 treballadors.


Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200 € per cada
treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de
2020 d'aquestes microempreses i autònoms



En cap cas l'import de les ajudes podrà ser superior a l'import de les
despeses justificades pels beneficiaris.

7. Les subvencions objecte de la present convocatòria seran compatibles
amb altres subvencions, ajudes, ingressos que s'atorguen o s'hagen atorgat per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol ens públic o privat sempre que no se
sobrepasse el cost de l'actuació subvencionada i sense perjudici del qual al respecte
poguera establir la normativa reguladora de les altres subvencions concurrents.
L'import de les subvencions regulades en aquesta convocatòria en cap cas
podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb subvencions o
ajudes altres administracions públiques, o altres ens públics o privats, supere el cost

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 existisca co-finançament d'una mateixa despesa per
diferents ajudes.
SISÉ. Documentació per a sol·licitar la subvenció.
a) Lloc i forma de presentació de la documentació:
La participació en el present Pla d'ajudes per part dels beneficiaris finals
requerirà la presentació del model normalitzat d'instància en el termini de 20 dies
hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació de l'oportú anunci. Només
s'admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.
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de l'activitat subvencionada.

La sol·licitud de la subvenció comporta l'acceptació de les presents bases en
la seua integritat.
El model de sol·licitud normalitzat segons model annex II per a l'obtenció de
les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web
municipal
Les sol·licituds, hauran de presentar-se per via telemàtica a través de la Seu
Electrònica de l'Ajuntament de Real <https:/ www.ajuntamentdereal.es / en les
oficines d'assistència en matèria de registre conformement al que es preveu en
l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre
Per a la identificació de l'usuari en aquesta Seu, l'Ajuntament de Real admet
les modalitats que ofereix la plataforma Cl@ve en el seu cas:
 Certificat digital: Amb caràcter general, per a persones físiques, s'admet el
DNI electrònic i tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de
prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu
electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Per a persones jurídiques i
empreses, aquesta seu admet la identificació mitjançant certificats emesos per
*ACCV i segells electrònics emesos per *FNMT. La llista d'autoritats admeses per a la
identificació electrònica d'entitats i empreses s'anirà actualitzant gradualment.
 Claus concertades: Cl@ve PIN com a sistema de contrasenya de validesa
molt limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen esporàdicament als
validesa duradora en el temps, orientat a usuaris habituals dels serveis públics
electrònics.
De no disposar el/la sol·licitant dels sistemes de signatura indicats haurà
d'acudir-se a la representació a través de persona que sí que dispose d'ella,
acreditant la representació, per qualsevol mitjà vàlid en dret, que haurà de
subscriure la sol·licitud corresponent.
b) Documentació a aportar pels interessats:
Juntament amb la sol·licitud, que haurà d'estar signada per la persona
interessada o el seu representant legal, haurà d'acompanyar-se obligatòriament de
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serveis públics electrònics. Cl@ve Permanent com a sistema de contrasenya de

la següent documentació:
Al costat de la instància s'haurà de presentar la següent documentació:
•

Si

és

persona

jurídica:

Acreditació dels poders de

la persona

administradora i de la qual presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa
persona, i en aquest cas aportarà formulari relatiu a la representació.
• 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, o en defecte d'això, declaració dels epígrafs d'IAE
en els quals figura d'alta i des de quina data.
• Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social o Mútua
professional corresponent.
• Documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre
de 2020, adjuntant els TC2 del mes de desembre, únicament per al cas de tindre
contractats a treballadors.
• Poder de representació del representant legal, en el seu cas.
• Declaració responsable signada per l'interessat de no incórrer en causa de
prohibició per a l'obtenció de la condició de beneficiari a les quals es refereix
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; General de Subvencions.

obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal i enfront de la Seguretat Social
(*TGSS), així com amb la Hisenda municipal.
• Declaració responsable de no ser deutor per resolució de reintegrament
d'altres subvencions concedides.
• Per a les microempreses: declaració responsable que l'entitat 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.
• Fitxa de manteniment de tercers segons model normalitzat que es pot
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• Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les

obtindre en www.ajuntamentdereal.es.
• Documentació justificativa de les despeses corrents incorregudes,
ajustant-se al que es preveu pels apartats 5é i 9é.
No s'estarà obligat a aportar els documents relacionats anteriorment si
aquests ja obren a l'Ajuntament de REAL i/o s'autoritza l'administració municipal a
obtindre'ls d'altres administracions, d'acord amb el que es preveu en l'article 53.1
d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
L'interessat pot autoritzar l'Ajuntament a realitzar la consulta telemàtica per
part de l'òrgan gestor dels requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i
enfront de la Seguretat Social (TGSS)
Subsanacion de deficiències :Si les sol·licituds no vingueren emplenades
en tots els seus termes, o no foren acompanyades de la documentació preceptiva,
es requerirà a l'entitat sol·licitant, perquè en un termini de 10 dies, esmene la falta
o acompanye els documents requerits, amb indicació que, si així no ho fera, es
tindrà per desistida la seua petició, dictant resolució expressa sobre aqueixa
sol·licitud, així com la seua notificació.
SETÉ. Tramitació i resolució.

L'òrgan encarregat de la instrucció del procediment verificarà el compliment per
part de la persona sol·licitant dels requisits exigits en els criteris reguladors, així
com la disponibilitat de crèdit.
Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor comprovarà que s'ha presentat la
documentació en termini i forma, i realitzarà d'ofici quantes actuacions estime
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades.
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'article 66 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques,

o

no

s'acompanye

la

documentació

que

d'acord

amb
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1.- Tramitació.

convocatòria resulte exigible, de conformitat amb l'article 23.5 de la Llei General de
Subvencions, l'òrgan competent requerirà a l'interessat/a perquè en el termini
màxim i improrrogable de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a aquell en
què tinga lloc la publicació en el Tauler d'edictes de la Seu Electrònica de
l'Ajuntament i en la web municipal, esmene la falta o acompanye els documents
preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua
petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article
21 de la repetida Llei.
Una vegada realitzades les comprovacions i actuacions anteriorment enumerades,
emetrà un informe on farà constar les persones beneficiàries que compleixen tots
els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes, així com els compareixents
la sol·licitud dels quals quede desestimada per no complir els requisits establits en
la convocatòria, i elaborarà la corresponent proposta de resolució sobre la base de
la documentació presentada, que serà elevada a l'òrgan competent per a resoldre.
En el cas que les sol·licituds aprovades no aconseguisquen la quantia total de
48.876 euros, assignada a aquest municipi en l'Annex I del Decret llei 1/2021, de 22
de gener, del Consell, de conformitat amb l'article 8.b) 4 del mateix es procedirà a
Incrementar les ajudes concedides de manera proporcional fins a consumir la
quantia màxima del Pla.
2.- Resolució. La competència per a resoldre la concessió de subvencions correspon
a l'Alcaldia. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i
incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet

El termini per a resoldre i notificar serà de 6 mesos des de la canalització del termini
de presentació de sol·licituds. La falta de resolució expressa suposarà desestimació
de la sol·licitud per silenci administratiu.
La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs
potestatiu de reposició de conformitat amb la Llei 39/2015 o recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos davant el corresponent Jutjat, de
conformitat amb la Llei 29/1998.
3.- Comunicacions. Totes les comunicacions a les quals es fa referència en les
presents Bases, que s'hagen de realitzar als sol·licitants o beneficiaris, seran
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que haja de subjectar-se el beneficiari.

objecte de publicació, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En endavant, totes les publicacions relacionades amb les presents Bases es
realitzaran a través del Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Real així com a través
de la Web municipal (wwwajuntaemntdereal.es)
HUITÉ. Finançament.
La quantia total destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un
import total de 48.876 euros del vigent pressupost municipal, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 311 479 donada el cofinançament de l'import total, les
subvencions es concediran en funció del crèdit disponible i adequat que a cada
moment existisca, atesa la disponibilitat de les aportacions dels respectius
copartícips.
No obstant això, de conformitat amb el que s'estableix en 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, el citat importe podrà ser
incrementat, amb caràcter previ a la resolució de les sol·licituds presentades, 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.

La justificació d'aquestes ajudes i el compliment de la seua finalitat es
consideraran realitzades mitjançant la presentació de tota la documentació exigida
en aquestes normes, per la qual cosa, una vegada resolta la concessió de l'ajuda, es
tramitarà el pagament de la mateixa a la persona beneficiària que es realitzarà
mitjançant un pagament únic per la totalitat de l'import concedit, mitjançant
transferència bancària al compte indicat en la sol·licitud, a partir de la data de la
resolució de concessió.
El pagament que es realitzarà en tot cas i sense cap excepció mitjançant
transferència bancària al compte indicat pel beneficiari en la fitxa de manteniment
de tercers.
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NOVÉ. Justificació i pagament de les ajudes.

DÈCIM. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de la subvenció estaran sotmesos a les següents obligacions:
a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan
concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen
realitzar els òrgans de control.
b) Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració de les condicions tingudes
en compte per a la concessió de les subvencions recollides en les presents normes.
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les
subvencions podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i
eventualment a la seua revocació.
c) Reintegrar els fons rebuts en cas de no complir amb els requisits i
condicions i obligacions establides en les normes, així com els supòsits regulats en
l'article 37 de la Llei 38/2003 General de Subvencions (LGS), i en particular, per
obtindre la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant
aquelles que ho hagueren impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o
negativa a les actuacions de comprovació i control financer prevista en l'article 14
de la LGS.
ONZÉ. Causes i procediment de reintegrament de les ajudes.

17 de novembre, General de Subvencions, es procedirà al reintegrament de les
quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del
moment del pagament de la subvenció fins hui en què s'acorde la procedència del
reintegrament, en els casos recollits en la LGS, així com per l'incompliment de
qualsevol de les obligacions contingudes en l'apartat 10é de les presents bases.
Procedirà el reintegrament dels fons percebuts, en particular, per obtindre la
subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho
hagueren impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les
actuacions de comprovació i control financer prevista en l'article 14 de la Llei
General de Subvencions.
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1. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 37 de la Llei 38/2003, de

2. Pel que respecta a la naturalesa d'aquests crèdits a reintegrar caldrà
ajustar-se al que es disposa en l'article 38 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
El procediment de reintegrament es regirà pel que es disposa en el capítol II
Títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
A l'efecte de donar compliment a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, la concessió de la subvenció implica
l'acceptació de ser inclòs en una llista que es publicarà en el Tauler d'anuncis o per
qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris i l'import de l'ajuda.
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 més els interessos de demora reportats.
DOTZÉ. Publicitat de les bases reguladores
Lloc de publicació: Es publicaran igualment en el Tauler d'edictes de la seu
electrònica de l'Ajuntament i en la seua pàgina web.
TRETZÉ. Tractament de dades de caràcter personal.

desembre.
CATORZÉ. Interpretació de les presents bases.
En cas de dubte o interpretació de les bases, convocatòria, acord de
resolució o qualsevol altre document de l'expedient, resoldrà l'Òrgan concedent,
podent, en el cas que ho considere necessari, sol·licitar previ informe de l'Instructor.
ANNEX I- ACTIVITAT BENEFICIARIS )

CNAE-

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
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De conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de

4617
4624
4634
4636
4637
4638
4639
4644
4648
4719
4724
4725
4741
4751
4762
4771
4772
4777
4782
4789

Extracción de minerales de hierro
Elaboración de helados
Elaboración de café, té e infusiones
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas
Confección de otras prendas de vestir exteriores
Confección de otras prendas de vestir y accesorios
Fabricación de artículos de peletería
Confección de otras prendas de vestir y accesorios
Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas
Otras actividades de impresión y artes gráficas
Servicios de pre-impresión y preparación de soportes
Encuadernación y servicios relacionados con la misma
Reproducción de soportes grabados
Fabricación de explosivos
Producción de metales preciosos
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
Fabricación de cables de fibra óptica
Fabricación de artículos de joyería y artículos
Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares
Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial
Suministro de vapor y aire acondicionado
Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería,
calzado y artículos de cuero
Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y
tabaco
Comercio al por mayor de cueros y pieles
Comercio al por mayor de bebidas
Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería
Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias
Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos
alimenticios
Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios,
bebidas y tabaco
Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza
Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería
Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y
pastelería en establecimientos especializados
Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados
Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y
programas informáticos en establecimientos especializados
Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en
establecimientos especializados
Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en
establecimientos especializados
Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en
establecimientos especializados
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y
calzado en puesto de venta y en mercadillos
Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en
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2009
0710
1052
1083
1101
1103
1413
1419
1420
1439
1811
1812
1813
1814
1820
2051
2441
2670
2731
3212
3213
3316
3530
4616

4931
4932
4939
5010
5030
5110
5221
5222
5223
5510
5520
5530
5590
5610
5621
5629
5630
5813
5914
7420
7711
7712
7721
7722
7729
7733
7734
7735
7739
7911
7912
7990
8219
8230
8299
9001
9002
9004
9102
9103
9104
9200
9311
9313
9319
9321
9329
9523

mercadillos
Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en
puestos de venta ni en mercadillos
Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
Transporte por taxi
Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Transporte marítimo de pasajeros
Transporte de pasajeros por vías navegables interiores
Transporte aéreo de pasajeros
Actividades anexas al transporte terrestre
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables
interiores
Actividades anexas al transporte aéreo
Hoteles y alojamientos similares
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Campings y aparcamientos para caravanas
Otros alojamientos
Restaurantes y puestos de comidas
Provisión de comidas preparadas para eventos
Otros servicios de comidas
Establecimientos de bebidas
Edición de periódicos
Actividades de exhibición cinematográfica
Actividades de fotografía
Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Alquiler de camiones
Alquiler de artículos de ocio y deportivos
Alquiler de cintas de vídeo y discos
Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico
Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores
Alquiler de medios de navegación
Alquiler de medios de transporte aéreo
Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.
Actividades de las agencias de viajes
Actividades de los operadores turísticos
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras
actividades especializadas de oficina
Organización de convenciones y ferias de muestras
Otras actividades de apoyo a las empresas
Artes escénicas
Actividades auxiliares a las artes escénicas
Gestión de salas de espectáculos
Actividades de museos
Gestión de lugares y edificios históricos
Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas
naturales
Actividades de juegos de azar y apuestas
Gestión de instalaciones deportivas
Actividades de los gimnasios
Otras actividades deportivas
Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos
Otras actividades recreativas y entretenimiento
Reparación de calzado y artículos de cuero
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4799

Reparación de relojes y joyería
Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
Actividades de mantenimiento físico
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9525
9601
9604

