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Article 1. OBJECTE 

 
El present document té per objecte regular les condicions per a la concessió directa, per part 
de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, d'ajudes econòmiques a Pimes, micropimes, 
Autònoms i Professionals, amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic provocat pel 
COVID-19, que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos compresos entre l'1 
de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021, en almenys el 25% respecte de la mitjana mensual 
facturada en 2019. 
 
Aquest requisit es justificarà a l'ajuntament mitjançant declaració responsable que vindrà 
inclosa en la instància presentada juntament amb la documentació requerida (ANNEX I) 
 

Article 2. BASES REGULADORES I NORMATIVA APLICABLE 
 
La convocatòria es regirà, amb caràcter general, pel que es disposa en la Resolució 2021/1744, 
de data 12 de maig de 2021, del Sr. Diputat de Desenvolupament econòmic i sectors 
productius, Ordenança General de Subvencions de l’Excm. Diputació Provincial d'Alacant; la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de 
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desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; Bases d'execució del 
Pressupost Municipal; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques; Llei 40/2015 d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i 
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,  
 

Article 3. FINANÇAMENT 
 
El finançament d'aquestes subvencions, és d'una ajuda directa del 100% concedida a 
l'Ajuntament de Banyeres de Mariola per la Diputació d'Alacant. A través de l'ajuda a 
Ajuntaments de la Província d'Alacant, amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que la 
COVID-19 ha suposat i està suposant sobre PIMES, MICRO PIMES, XICOTETS EMPRESARIS 
AUTÒNOMS i PROFESSIONALS del MUNICIPI, amb un import total de 54.036,84€ 
 

Article 4. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ 
 
Atorgar als beneficiaris d'aquestes ajudes fins al 100% de les despeses subvencionables 
indicades en l'article 5 de les presents bases, amb un màxim de fins a 3.000 € per sol·licitud. 
La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària, i en tot cas, 
fins a esgotar el crèdit destinat a la convocatòria, que és de 54.036,84€. 
 
Serà en règim de concurrència competitiva en funció de l'ordre d'entrada de la sol·licitud al 
registre electrònic general de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola. MOLT IMPORTANT: La 
sol·licitud es considerarà completa quan s'haja presentat tota la documentació exigible en la 
present convocatòria. 
 

Article 5. DESPESES SUBVENCIONABLES I COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES 
 

Té la consideració de concepte subvencionable, el manteniment de l'activitat empresarial 
mitjançant el finançament de despeses estructurals i de funcionament corrents de l'activitat 
que han sigut suportats malgrat la manca d'ingressos per la persona física/jurídica 
beneficiària, que ajuden al sosteniment de la situació d'alta en l'activitat. S'estableixen els 
següents conceptes subvencionables: 
 
Despesa corrent: 
• La quota d'autònoms. 
• El lloguer mensual del local de negoci, havent de figurar com a arrendatari la persona 

física/jurídica sol·licitant de les ajudes. 
• Les despeses de consultoria i assessoria. 
• Les despeses de contractes de subministrament d'energia i aigua del local de negoci. 
• Les despeses de servei de telefonia i Internet referits necessàriament a l'activitat. 
• Les despeses mensuals de contractes de serveis de seguretat del local de negoci.  
• Les despeses de contractes de manteniment d'equips afectes a l'activitat.  
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• Les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició del local de negoci, havent de 
figurar com a titular del préstec la persona física/ jurídica sol·licitant de l'ajuda. 

• Les primes d'assegurances del local de negoci i/o del vehicle comercial afecte a 
l'activitat empresarial, havent de figurar com titular la persona física/ jurídica 
sol·licitant de l'ajuda. 

•  El lloguer de vehicles comercials afectes 100% a l'activitat. Les despeses d'interessos 
de préstecs d'adquisició de vehicles comercials afectes 100% a l'activitat havent de 
figurar com a titular del préstec la persona física/jurídica sol·licitant de l'ajuda. 

 
Seran subvencionables els conceptes de despeses corrents enumerades amb anterioritat, 
abonats en el període comprés entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021. 
 
1.Les factures justificatives de despeses s'ajustaran als requisits establits en el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, (BOE de 01/12/2012), amb indicació del nom, el lloc i la data 
d'emissió, el NIF, el domicili de l'expenedor i del destinatari, la descripció de l'operació 
realitzada, l'import i la referència de l'IVA aplicat, inclòs o exempt, pel qual es regulen les 
obligacions de facturació.  
 
No s'admetran com a justificants de despeses albarans, notes de lliurament ni factures 
proforma. Dels justificants haurà de deduir-se indubtablement que es relacionen directament 
amb l'activitat empresarial de sol·licitant. 
 
Les factures o altres documents acreditatius de les despeses per als quals se sol·licite l'ajuda, 
han d'estar acompanyades de memòria justificativa de les despeses efectuades, on conste 
declaració responsable en la qual s'especifique que aquestes factures no han sigut 
presentades com a justificants en cap altra subvenció. 
 
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. 
 
No es podrà presentar més d'una sol·licitud i en defecte d'això tampoc podran presentar-se 
altres sol·licituds a altres entitats locals diferents per a la mateixa ajuda. 
 
Els beneficiaris només podran presentar una única sol·licitud en l'entitat local on radique el 
seu domicili fiscal. 
 
2. La participació en aquestes ajudes serà compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos procedents de qualsevol de les administracions o ens públics o privats 
nacionals, de la Unió europea o d'organismes internacionals i concedits per a la mateixa 
finalitat prevista. 
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Aquesta compatibilitat estarà condicionada al fet que l'import de les ajudes, aïlladament o en 
el seu conjunt no supere el cost de l'activitat subvencionada, segons estableix l'article 19.3 de 
la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. El personal funcionari competent 
de l'entitat local vetllarà pel compliment de l'art. 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
amb especial atenció a les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el Pla Resistir 
regulat en el Decret llei 1/2021, de 22 de gener del Consell. 
 

Article 6. PERSONES O ENTITATS BENEFICIÀRIES 
 
6.1 Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, sent 
persona autònoma, microempresa o petita empresa de les definides per l'Annex I del 
Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 i que compleixen els 
següents requisits: 
 
a) Trobar-se en situació d'alta tant en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o 

Mutualitat corresponent, com a Hisenda, a data del 14 de març de 2020 i fins a la data 
de publicació de les presents bases.  

b) Que el domicili fiscal es trobe en el terme municipal de Banyeres de Mariola. 
c)  No trobar-se incurs 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. 
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 Banyeres de Mariola. 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) No tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament de Banyeres de Mariola. 
f) En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense 

personalitat jurídica ha de anomenar-se una persona representant apoderada, amb 
poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o 
comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, 
l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini 
de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS. 

 
Podrà presentar-se només una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat. En cas de 
presentar-se més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera presentada tenint 
en compte la data i hora de la seua presentació per Registre General d'Entrada a l'Ajuntament 
de Banyeres de Mariola. 
 

Article 7. EXCLUSIONS 
 
Estan exclosos amb caràcter general, i per tant no podran tindre la condició de beneficiari/ària 
dels incentius regulats en les presents normes, les persones físiques o jurídiques en els qui 
concórrega alguna de les circumstàncies següents: 
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1. No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la 

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, i ser deutors en període 
executiu de l'Administració Local per qualsevol altre ingrés de dret públic. 

2. Haver cessat en la seua activitat. 
3. Haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat 

d'obtindre subvencions, segons la Llei General de Subvencions o la Llei General 
Tributària. 

4. 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. 

5. Queda exclòs el personal autònom col·laborador. 
 

Article 8. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A LA SOL·LICITUD 
 
Al model normalitzat de sol·licitud (ANNEX I), s'haurà d'acompanyar la documentació 
següent: 
 
1. ANNEX II (Declaració responsable) 
2. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES DESPESES (període comprés entre l'1 de juliol 

de 2020 i el 30 de juny de 2021) 
3. MODEL DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA 
4. MODEL CERTIFICACIÓ BANCÀRIA 
 
Empresa individual (autònoms/es) i Microempreses: 
 
a. NIF per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, de la persona o empresa 

sol·licitant. 
b. Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat econòmica amb la seua 

data d'alta, el domicili fiscal i 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. 
d. Només en el cas de tindre contractats treballadors i a l'efecte d'acreditar el seu 

número, TC2 (relació nominal de treballadors)  
e. (En el seu cas) Autorització de representació. Només si s'actua en aquest procediment 

en representació de tercers. 
 
Per a empreses també:  
 
• Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el 

corresponent Registre. 
• Contracte de constitució degudament registrat en el PROP de la societat civil, 

comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica. 



  

6 

 

AJUNTAMENT BANYERES DE MARIOLA 
Plaça de l’Ajuntament, 1   03450 BANYERES DE MARIOLA 

Tel. 966 567 315  -  966 567 475  -  Fax 965 566 668 
C.I.F.: P-0302100-C 

 

• Informe de Vida Laboral de l'Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social. 
 

Article 9. SOL·LICITUDS I TERMINI 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a comptar des de la 
publicació en la pàgina web, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Banyeres 
de Mariola, en la Base de dades Nacional de Subvencions i en BOP de la província d'Alacant. 
La sol·licitud es realitzarà per mitjans electrònics mitjançant la següent adreça: (registre 
electrònic comú) https://rec.redsara.es/ en aplicació del que disposa l'art. 14.3 de la LPACP, 
tenint en compte l'actual situació després de la crisi sanitària de la Covid- 19, la declaració de 
l'estat d'alarma i la limitació de circulació de les persones o espais d'ús públic. 
Per a aquells potencials beneficiaris/àries que no disposen de certificat electrònic, es podrà 
sol·licitar a través de representant (gestor o persona coneguda) que dispose de certificat 
electrònic emplenant la corresponent autorització. 
Les bases i model de sol·licitud i annexos estaran accessibles en la pàgina web de l'Ajuntament 
de Banyeres de Mariola  https://www.portademariola.com/promocio-economica/ 
Les sol·licituds hauran d'anar acompanyada de la documentació corresponent, establida en 
l'article 8 de la present convocatòria. 
A l'efecte de participació en la present convocatòria, es considera que la pròpia subscripció de 
la sol·licitud de subvenció per les entitats i persones susceptibles de ser beneficiàries, per si 
mateixes o per representant, implica la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a: 
-Sol·licitar l'ajuda. 
-Permetre l'accés a les Plataformes d'Interoperabilitat. 
-Designar el compte bancari on es transferirà, en el seu cas, la subvenció. 
-Assumir les declaracions associades a la sol·licitud. 
 
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 o persona sol·licitant, perquè en un 
termini de 10 dies esmene la documentació. Amb indicació que, si així no ho fera, es tindrà 
com desistida la seua petició, dictant resolució expressa sobre aqueixa sol·licitud, així com la 
seua notificació. A si mateix, 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.  
 

Article 10. MODALITAT DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES 
 
Conforme al que es disposa en l'article 71 Llei del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en la tramitació de sol·licituds es guardarà l'ordre estricte de 
presentació de les mateixes en Seu Electrònica, tenint en compte: 
 
• Que en el 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.  
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• Que en el cas que diferents expedients tingueren la mateixa data i hora es prioritzarà 
les sol·licituds presentades per persones amb diversitat funcional i, en defecte d'això, 
per dones. 

• Que el Servei Instructor comprovarà pel seu ordre cronològic de presentació les 
sol·licituds rebudes. Aquelles sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits, fins 
a esgotar el crèdit disponible de la convocatòria, seran proposades per a ser resoltes 
favorablement. 

 
La concessió d'ajudes s'efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible destinat a atendre les 
mateixes en aqueix moment. 
 

Article 11. PROCEDIMENT 
 
El procediment per a la concessió d'aquesta ajuda s'iniciarà, una vegada obert el termini de 
presentació de sol·licituds. 
El termini per a resoldre i notificar l'acord es dictarà a mesura que es vaja realitzant les 
comprovació de les sol·licituds. En el cas que transcorregut un mes de la publicació de l'ajuda, 
la resolució no haja sigut dictada, el/la beneficiari/ària podrà entendre desestimada la seua 
petició. 
La resolució de concessió serà objecte de publicació, en la pàgina Web municipal en el tauler 
d'edictes electrònic de l'Ajuntament i en la Base de dades Nacional de Subvencions, assortint 
aquesta publicació els efectes de la notificació. 
La resolució de concessió de les subvencions 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 al fet que ha de subjectar-se la persona beneficiària 
d'aquestes, com la desestimació expressa de la resta de les sol·licituds, en el seu cas. 
La resolució de concessió, posarà fi a la via administrativa, podent-se interposar contra ella 
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. 
 

Article 12. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES, JUSTIFICACIÓ I 
PAGAMENT 

 
La valoració de les sol·licituds vindrà determinat per l'ordre cronològic d'entrada en el registre 
de l'Ajuntament, acompanyada aquesta sol·licitud amb la seua documentació corresponent i 
correctament presentada i complint tots els requisits exigits.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit, la no utilització dels 
formularis normalitzats d'ús obligatori i la falta de documentació exigida seran causes 
d'inadmissió. 
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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 i empreses beneficiàries que es realitzarà en un pagament únic per la 
totalitat de l'import concedit, mitjançant transferència bancària al compte indicat en la 
sol·licitud, a partir de la resolució de concessió. 
 
L'Ajuntament de Banyeres de Mariola es reserva la facultat de resoldre i deixar sense efecte 
l'ajuda concedida, totalment o parcialment, si el sol·licitant falseja dades, fets o documents 
aportats a l'expedient. 
 

Article 13. REINTEGRAMENT DE LES AJUDES 
 

L'incompliment per les persones beneficiàries de qualsevol dels requisits, condicions, 
obligacions i altres circumstàncies que van donar lloc a l'atorgament de l'ajuda, donarà lloc a 
la incoació, per l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes, del corresponent 
expedient, que podrà finalitzar, en el seu cas, amb l'anul·lació de l'ajuda concedida i l'obligació 
de reintegrar les ajudes percebudes i els interessos de demora des del moment del pagament 
d'aquestes. 
 

Article 14. PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES 
 
En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i Garantia dels drets digitals, s'informa que les dades personals facilitades, 
així com els que siguen requerits a posteriori per a completar l'expedient, seran integrats en la 
base de dades, la titularitat i l'ús de la qual correspondrà a l'Ajuntament de Banyeres de 
Mariola. 
Amb la cessió de les dades, es presta consentiment exprés perquè es puga dur a terme el 
tractament d'aquests, sempre per al compliment de les finalitats anteriorment indicades. Així 
mateix, queda informat que podrà exercitar el seu dret d'accés, rectificació, oposició i 
supressió (dret a l'oblit), limitació del tractament i sol·licitar la portabilitat de les seues dades, 
així com revocar el consentiment prestat, mitjançant registre electrònic o dirigint-se per escrit 
al Registre General de l'Ajuntament en qualsevol de les formes previstes en la llei 39/2015. 
 

Article 15. PUBLICITAT DE LA SUBVENCIÓ 
 
L'Ajuntament de Banyeres de Mariola podrà fer publicitat de la subvenció concedida. Així 
mateix, i a l'efecte de donar compliment a l'article 18 de la LGS, la concessió de la subvenció 
implica l'acceptació de ser inclòs en una llista que se situarà de manera electrònica o per 
qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran el nom i import de les persones i empreses 
beneficiàries. 
 
 


