
 
 
 
Programa C’ ACTIVA –DIPUTACIÓ  2020.  
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A MINIMITZAR 
L'IMPACTE ECONÒMIC QUE EL COVID-19 ESTÀ SUPOSANT 
SOBRE PYMES, MICROPYMES, XICOTETS EMPRESARIS 
AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL MUNICIPI  
 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  

Article 1.  Objecte de la subvenció . 

L'avanç exponencial de la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel coronavirus 
Covid-19 a tot el món, està afectant el nostre municipi greument, i està generant una situació 
extrema, per la qual cosa es requereix impulsar l'activitat econòmica al terme municipal de 
Cocentaina, atorgant liquiditat a les empreses per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic 
que el Covid 19 està suposant sobre pymes, micropymes, xicotets empresaris autònoms i 
professionals dels seus municipis.  

La finalitat d'aquestes ajudes és protegir l' interès general, actuant directament sobre les 
persones físiques i jurídiques més afectades per a afrontar aquesta situació extraordinària 
provocada per la COVID-19, amb l'objectiu d'evitar que s'originen conseqüències econòmiques 
i socials irreversibles per als habitants del municipi i vetlar perquè, una vegada disminuida la 
crisi sanitària, es produïsca el més prompte possible una reactivació de l'economia local, evitant 
que l'impacte econòmic i social es prolongue en el temps. 

Les presents bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, segons el que s'estableix en l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Conceptes Subvencionables  

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 segut 
suportats malgrat la manca de ingressos per la persona física/jurídica beneficiària, que ajuden 
el sosteniment de la situació d'alta en l'activitat o bé a la seva reincorporació després de 
l'aixecament 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, justificat mitjançant contracte d'arrendament en 
vigor i justificant del pagament de les mensualitats corresponents, havent de figurar com a 
arrendatari la persona física/jurídica sol·licitant de les ajudes. 

- Les despeses de publicitat d'actuacions o esdeveniments que hagen segut afectats 
negativament per l'estat d'alarma realitzats des del 15 de febrer de 2020 i referits 
necessàriament a l'activitat empresarial, justificat mitjançant factures i document acreditatiu 
del pagament de les mateixes. 

- Les despeses de consultoria i assessoria realitzats com a conseqüència de la situació de 
l'estat d'alarma, justificat mitjançant factures i document acreditatiu del pagament 
d'aquestes. 

- Les despeses de contractes de subministrament d'energia, aigua, telèfon o internet 
referits necessàriament al local de negoci, justificat mitjançant 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, havent 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 pel COVID-19, justificat mitjançant justificants dels pagaments corresponents. 

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

Article 2. Entitats beneficiàries i requisits.  

1. Podran ser-ne beneficiaris les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que, 
sent persona autònoma, microempresa o petita empresa de les definides conforme l'Annex I del 
Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, en tot cas menys de 50 
treballadors i volum de negoci o xifra de balanç no superior a 10 milions d’euros, duguen a 
terme les activitats empresarials o comercials en l'àmbit territorial del municipi de Cocentaina, 
que motiven la concessió de la present 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 suspès 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 mitjana de la 
facturació corresponent als mesos d’abril i maig, almenys, un 60% respecte de la mitjana 
facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma. En el cas 
d’activitats amb un comportament clarament estacional, la comparació podrà establir-se a 
més, i a criteri de l’òrgan instructor, amb la facturació del mes d’abril de l’any anterior 
sempre i quan siga possible. A tal efecte es podrà requerir l’aportació addicional d’altres 
documents o dades complementàries. 

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 declaració responsable que vindrà inclosa en la 
instància presentada juntament amb la documentació requerida, reservant-se l’òrgan 
concedent la potestat de revisió d’aquest requisit quan ho considere oportú. 

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 online 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 
l'Ajuntament de Cocentaina. 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 l’adreça social i el local de desenvolupament de l'activitat es trobe al terme municipal 
de Cocentaina. 

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 segut concedida amb anterioritat per 
l'Ajuntament de Cocentaina. 

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'altre. 



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 lucratiu i el personal autònom col·laborador. 

4. Queden excloses aquelles activitats que no disposen de l’autorització corresponent per 
l’exercici de l’activitat. 

Article 3. Quantia de les ajudes.  

S’estableix una quantia màxima per sol·licitant de 500,00 €  

Les factures justificatives de les 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 del sol·licitant. 

No s'admetran com a justificants de pagament dels conceptes subvencionables els pagaments 
en efectiu. 

L'IVA i la resta d'impostos i taxes no són conceptes subvencionables. 

Seran subvencionables les despeses corrents en general abonades entre l'1 de març de 2020, 
a excepció de les despeses de publicitat que s'admetran els abonats 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'ajuntament. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTOL II. PROCEDIMENT GENERAL PER A LA CONCESSIÓ DE LES AJUDES  

Article 4. Forma i termini de presentació de sol·li cituds.  

1. Les sol·licituds s'ajustaran al model normalitzat d’imprès que determine l'Ajuntament de 
Cocentaina i aniran acompanyades de la documentació i informació requerides i es presentaran 
telemàticament de forma obligatòria a traves de la Seu Electrònica municipal 
(http://cocentaina.sedeelectronica.es). 

La convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions i extracte de la 
mateixa en el  BOP (Butlletí Oficial de la Província). En la pàgina web municipal 
www.cocentaina.es estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i 
s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. 

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del descrit, serà inadmesa. 

2. La sol·licitud se subscriurà 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. 

3. El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils, a partir de l'endemà de la 
publicació de l’extracte de les bases al BOP (Butlletí Oficial de la Província). 

4. 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. 

5. 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. 

6. Si la sol·licitud o la documentació que ha d'acompanyar-la no reuniren les dades 
d'identificació, tingueren d'algun error o foren incompletes, es requerirà l'entitat sol·licitant, 
d'acord amb el que s'estableix en 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 així no ho fera, se la tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució dictada en 
els termes previstos en l'article 21.1 de la citada llei. 

Article 5.  Documentació a aportar pels sol·licitan ts  

1. La sol·licitud normalitzada  haurà d'estar signada per la persona interessada o el seu 
representant legal i ha d'acompanyar-se obligatòriament de la documentació següent: 

A. En cas de persona física:  

a) DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si l'indica. 

b) 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. 

c) Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua 
professional corresponent. 

B. En cas de persones jurídiques, societat civil, c omunitat de béns o altres entitats 
econòmiques sense personalitat jurídica:  

a) NIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques 
sense personalitat jurídica. 

b) Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil, comunitat de 
béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, que indique l'activitat 
econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i, si fa el cas, el local de 
desenvolupament de l'activitat. 

c) Contracte de constitució degudament registrat en el PROP de la societat civil, comunitat 
de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica. 

d) Acreditació dels poders de la persona administradora i de la que presenta la sol·licitud, en 
cas de no ser la mateixa persona. 



e) DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport si l'indica, de la persona 
administradora i de la persona que presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa. 

f) Alta en el règim de la Seguretat Social corresponent de la persona administradora. 

En el cas que la persona física, jurídica, comunitat de béns, societat civil o una altra entitat 
sense personalitat jurídica, que realitze la sol·licitud de subvencions, tinguera concedit un 
ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, o 
amb qualsevol de les Administracions Tributàries o amb la Tresoreria Municipal, haurà de 
presentar amb la sol·licitud, la resolució de la seua concessió al costat de l'últim certificat de 
mancar de deutes posteriors a la concessió de l'ajornament. 

2. Memòria  relativa de les despeses  previstes (ANNEX I). Aquestes despeses han de 
correspondre a l’acció que es recolza, reflectida en l'article 1. 

Com a justificació de les despeses caldrà aportar: 

- Original i còpia de les factures o documents equivalents corresponents a les 
adquisicions de bens, serveis, o lloguers, així com justificant del seu pagament (original i 
còpia de les transferències realitzades). 

- Per a acreditar les despeses de lloguer de locals: fotocòpia del contracte de lloguer. 

Per al còmput total de les despeses realitzades i pagades, no es tindrà en consideració l' import 
corresponent a l' IVA. 

En cas que el beneficiari disposara d’altres ajudes públiques o privades per a la mateixa 
finalitat l’import justificat haurà de ser igual o superior a la suma de les ajudes concedides. 

3. Declaració Responsable   signada per la persona interessada o representant legal de la 
persona o entitat sol·licitant, que contindrà el pronunciament exprés sobre les qüestions 
següents: 

- Que l'activitat que desenvolupen s'ha vist afectada pel tancament d'establiments disposat 
en el RD 465/2020, de 17 de març, que modifica l'article 10 del RD 463/2020, de 14 de 
març, o bé que ha patit una reducció en la mitjana de la seua facturació en el mesos d’abril i 
maig d'almenys el 60%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior 
a la declaració de l'estat d'alarma. 

- Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat 
prevista. 

- Que 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, i en concret als apartats 2 i 3 de l'article 13, i l'apartat 5 de l'article 34 d'aquesta. 

- Que la persona sol·licitant 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. 

- Que la persona sol·licitant declarara que no ha rebut cap ajuda de minimis concedida per 
qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals (en cas contrari, declaració indicant 
l’import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara), així com 
compromís de comunicar el més aviat possible les obtingudes amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud. 

- Que la persona sol·licitant no ha rebut cap ajuda concedida amb anterioritat a la 
presentació de la subvenció amb la mateixa finalitat (en cas contrari, declaració indicant 
l’import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara), i el compromís de 
comunicar el més prompte possible les ajudes obtingudes amb posterioritat a la presentació 
de la sol·licitud i abans de la resolució d'aquesta. 

- Que en cas de tractar-se d'una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat 
econòmica sense personalitat jurídica, no es dissoldrà fins que haja transcorregut el termini 
de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 d'aquesta llei. 

4. Autoritzacions per a la consulta interactiva per part de l'òrgan gestor dels requisits de 
trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat 
Social (TGSS), i a la consulta de l'informe de vida laboral, signat per la persona interessada o 



representant legal de la persona o entitat sol·licitant. Quan la persona interessada no és la 
mateixa que la persona que signa la sol·licitud, haurà d'emplenar-se l'annex de la instància per 
a autoritzar la consulta de la vida laboral i estar signada per la persona interessada. 

En cas de no autoritzar o d’oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits, 
haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa. 

5. Dades de domiciliació bancària  segons model normalitzat (fitxa de manteniment de 
tercers ANNEX II)  

Article 6. Procediment de concessió.  

1. La instrucció del procediment es durà a terme per part del Departament d’Intervenció, en 
col·laboració amb el Departament de Promoció Econòmica, tenint com a únic criteri de 
preferència la data i hora de presentació de la sol·licitud. Es podrà demanar del sol·licitant 
l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estimen necessaris per a 
resoldre sobre la sol·licitud presentada. 

Als efectes previstos en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i en el seu cas de subsanació, 
l'òrgan instructor remetrà les sol·licituds admeses a la Comissió Informativa de Dinamització, 
assistida pel tècnic o tècnics encarregats de la tramitació de les ajudes, per a la seua valoració  
i emissió de proposta de resolució. 

L'òrgan instructor, rebuda la proposta de resolució emesa per la Comissió de Dinamització, i a 
la vista de l'expedient, practicarà l'oportú tràmit d'audiència donant un termini de 10 dies als 
interessats, en el cas que s'hagen tingut en compte altres fets, al·legacions o proves distints 
dels aportats pels sol·licitants. 

En cas contrari, la proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva, i serà subscrita per la 
regidora de Promoció Econòmica i remesa a l'òrgan de resolució. 

2. La competència per a concedir i resoldre sobre les sol·licituds correspon a la Junta de 
Govern Local per delegació de l'Alcaldessa de l’Ajuntament de Cocentaina. 

3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de tres mesos, a 
comptar de l'endemà a l'entrada de la sol·licitud en el registre general de l'Ajuntament de 
Cocentaina. 

4. Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, 
s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que preveu 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

5. La resolució de concessió de les ajudes fixarà expressament la quantia concedida, 
incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de 
subjectar-se el seu beneficiari, i es notificarà als interessats en els termes que preveu l'article 
40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, abans mencionada. 

Article 7. Resolució d’incidències.  

La Junta de Govern local, per delegació de l'Alcaldia, resoldrà les incidències que es 
produïsquen després de la concessió, com pròrroga de terminis, modificacions justificades o 
qualsevol variació de les condicions particulars de la concessió. 

Article 8. Pagament de les ajudes  

Complits i justificats els requisits de la convocatòria i concedida la subvenció, el lliurament dels 
fons es realitzarà per la quantia subvencionable, amb un màxim de 500,00 €  d’acord amb 
l’article 1. No es computarà a efectes de justificació l’ import corresponent a l’ IVA. 

En cas que el beneficiari disposara d’altres ajudes públiques o privades per a la mateixa 
finalitat l’import justificat haurà de ser igual o superior a la suma de les ajudes concedides. 

Per al cobrament de l'ajuda, serà necessari a més a més, que el beneficiari no tinga cap deute 
pendent amb la Hisenda Municipal, la qual cosa s'acreditarà mitjançant certificat de la 



Tresoreria, emès d'ofici. En cas d'existir deute pendent, l'Alcaldia decretarà la compensació 
automàtica de la subvenció. 

El pagament de la subvenció es realitzarà per transferència bancària. 

En el cas d'incompliment total o parcial dels requisits establits per obtindre la subvenció o les 
finalitats per als quals aquella va ser concedida, es comunicarà tal circumstància a la persona 
interessada al costat dels resultats de la comprovació realitzada, i s'iniciarà el procediment per 
a declarar la pèrdua del dret de cobrament de l'ajuda, bé siga total o parcialment. 

Les entitats beneficiàries de la subvenció estan obligades de conservar, durant un termini de 
cinc anys, els justificants de la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de la 
subvenció, així com l'aplicació dels fons percebuts. El citat termini computarà a partir del 
moment en què es comunique la concessió de la subvenció. 

Article 9. Obligacions i compromisos de les entitat s beneficiàries.  

1. Són obligacions dels/de les beneficiaris/àries: 

- Col·laborar en les actuacions de seguiment de l'Ajuntament, aportant quanta informació li 
siga requerida, així com qualssevol altres de comprovació i control que foren necessàries, 
amb la finalitat de verificar el compliment específic de les obligacions associades a l'ajuda. 

- En el cas d’haver rebut ajudes de minimis concedida per qualsevol projecte durant els tres 
últims exercicis fiscals, declaració indicant l’import, organisme, data de concessió i règim 
d'ajudes en què s'empara. 

-Fer el reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la 
Llei General de Subvencions, 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, previstes en l'article 14 de la Llei General de Subvencions. 

-Complir les restants obligacions que detalla l'article 14 i 15 de la Llei General de 
Subvencions. 

2. En cas que la persona o empresa beneficiària es trobe compresa en els supòsits de l'article 
3.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i 
Bon Govern(*), haurà d'adaptar-se a les obligacions de publicitat activa que li resulten 
aplicables. 

(*)Les entitats privades que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en 
una quantia superior a 100.000 euros o quan almenys el 40% del total dels seus ingressos anuals 
tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que aconseguisquen com a mínim la 
quantitat de 5.000 euros. 

3. L'acceptació de les subvencions per part de les entitats beneficiàries, implica la subjecció a 
les obligacions establides amb caràcter general en les presents bases i altra normativa 
aplicable en matèria de subvencions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISPOSICIONS ADDICIONALS  

Primera.- Finançament.  

1. La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import total de 51.625,00 
euros, que es correspon amb l’import finançat per L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant. 

Les ajudes s’imputaran amb càrrec a la partida pressupostària ‘’43310/47001.- Subvención 
Diputación Alicante PYMES - COVID -19’’. 

2. La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària, i en tot 
cas, fins a esgotar-se el crèdit destinat a la convocatòria. 

3. L'import de la despesa autoritzada podrà ser incrementat per l'òrgan que tinga atribuïda la 
competència, sense que això done lloc a una nova convocatòria. 

Per la realització d’aquest increment de despesa serà condició prèvia i necessària l’obtenció 
dels informes favorables de no duplicitat i de sostenibilitat en el marc de l’assenyalat a l’article 
7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

L'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat del 
crèdit, en un moment anterior a la resolució, definitiva o complementaria, de la concessió de les 
subvencions. Tot això es portarà a efecte 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. 

Segona.- Compatibilitat amb altres ajudes.  

Els autònoms i resta beneficiaris, no podran presentar sol·licituds a dues o més entitats locals 
diferents. 

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 els beneficiaris siguen persones treballadores autònomes 
(Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social). 

L’entitat beneficiària que obtinguera una subvenció a l'empara d’aquest programa i alguna altra 
o altres subvencions incompatibles amb aquesta, haurà de renunciar a alguna o diverses 
d’elles podent triar entre renunciar a la de l’Ajuntament de Cocentaina o a les de les altres 
administracions, manifestant per escrit la seva opció. 

Tercera.- Normativa aplicable.  

1. Les ajudes, objecte de la present convocatòria, es regiran pel que s'hi estableix, i per les 
disposicions següents: 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 

- Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol 
(RGS). 

- Bases d'execució del pressupost municipal de l'Ajuntament de Cocentaina 

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques (LPACAP). 

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon 
Govern. 

- Qualsevol altra disposició normativa que puga resultar d'aplicació. 

2. Si per motiu de una nova situació de crisi sanitària es procedira a la suspensió de terminis de 
forma semblant a la referida en l'apartat 4 de la disposició addicional quarta del Reial decret 
463/2020, la suspensió de terminis no s'aplicarà al procediment de concessió d'aquestes 
ajudes. 

 
 



DISPOSICIONS FINALS  

Primera.- Facultats d'execució i desenvolupament.  

Es faculta a la Junta de Govern Local, per delegació de l'Alcaldia, a dictar totes les instruccions 
que siguin necessàries per a l'execució i el desenvolupament del que disposa aquesta ajuda. 

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

En funció de la disponibilitat pressupostària, podrà ampliar-se qualsevol dels terminis de 
presentació de sol·licituds previstos en l'ajuda mitjançant una resolució de la Junta de Govern 
Local, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant. 

Segona.- Acceptació de bases.  

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació de les bases que la regulen. 

L'incompliment per part de l'entitat beneficiària de qualsevol dels requisits i obligacions establits 
en les presents bases o en la normativa general aplicable, donarà lloc a la declaració de la 
pèrdua total o parcial del dret a la percepció de la subvenció, i a l'obligació de reintegrar 
aquesta totalment o parcialment, i al pagament dels interessos de demora corresponents. 

Tercera.- Protecció de Dades Personals.  

- Legislació: Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades de l’Unió 
Europea, RGPD), i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). 

- Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina, amb CIF P0305600I i domicili en 
Plaça de la Vila, 1, 03820 Cocentaina. Delegat de Protecció de Dades (DPD)  
dpd@cocentaina.es <mailto:dpd@cocentaina.es> 

- Finalitat: gestió de subvencions. La base jurídica legitimant és l'exercici de poders públics 
conferits a l'Ajuntament (Art. 6.1.e RGPD). 

- Conservació: 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. 

- Cessions / comunicacions: les dades poden ser cedides o comunicades a altres 
Administracions Públiques competents en la matèria, Agència Tributària, Base de dades de 
Subvencions i en els supòsits previstos per la Llei. Així mateix, les dades poden ser publicades 
en taulers edictals (paper, electrònic), en el portal web municipal i altres fòrums online que 
l'Ajuntament determine per a una millor informació i transparència. 

- Drets. Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu 
cas) retirada del consentiment prestat: dirigint una sol·licitud al Responsable, acompanyada 
d'un document acreditatiu de la seua identitat, a dpd@cocentaina.es 
<mailto:dpd@cocentaina.es> o bé a través d'instància en Seu Electrònica o correu postal dirigit 
a l'Ajuntament de Cocentaina - Registre d'Entrada. 

- Informació addicional: consulteu informació addicional sobre els tractaments de dades 
personals en https://cocentaina.sedelectronica.es/privacy.1 

 
 
 
 
 
+ Informació  
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Telf. 96 559 00 51 / Ext. 264 – 274  
e-mail: peconomica@cocentaina.org  
Web: www.cocentaina.es  


