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CONVOCATÒRIA  DEL  PROGRAMA  MUNICIPAL  D'AJUDES  ECONÒMIQUES  PER  A
SUFRAGAR OBRES O  EQUIPAMENTS   D'ACCESSIBILITAT  EN  LOCALS  COMERCIALS
D'ALCOI. ANY 2022.

1. OBJECTE I FINALITAT.

És objecte de les presents Bases la  regulació  de la  convocatòria  i  concessió,  en règim de
concurrència competitiva, de les ajudes econòmiques que l'Ajuntament d'Alcoi podrà atorgar a fi
de col·laborar en el finançament de les obres i incentivar l'accessibilitat  de locals comercials en
el terme municipal d'Alcoi, durant l'any 2022.
Aquestes ajudes econòmiques tenen la forma de subvencions a fons perdut.
La  finalitat  d'aquestes  ajudes  és  potenciar  el  comerç   i  facilitar  la  vida  i  autonomia  de les
persones amb diversitat funcional.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les ajudes regulades en les presents bases aniran destinades a finançar les despeses d'obres o
equipaments d'accessibilitat en els locals comercials d'Alcoi, sempre que aquestes actuacions
s'executen conforme a la normativa d'accessibilitat estatal i autonòmica en vigor, el DB-SUA del
Codi Tècnic de l'Edificació, a les ordenances municipals i altra normativa aplicable.
Les obres d'accessibilitat o la dotació d'elements accessibles haurà de comprendre espais d'ús
per al públic general. 

3. RÈGIM APLICABLE

1.  El  Programa  municipal  d'ajudes  econòmiques  per  a  sufragar  obres  o  equipaments
d'accessibilitat en locals comercials d'Alcoi es regeix per les presents Bases. Les ajudes que es
concedisquen ho seran en règim de concurrència competitiva i tindran caràcter de subvenció.
En tot  el  no  previst  en  les  Bases,  s'estarà  al  que es  disposa en les  Bases  d'Execució  del
Pressupost Municipal de 2022, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions;
el  Reial  decret  887/2006,  de  21 de juliol,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  de  la  citada Llei;
Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions a l'Ajuntament d'Alcoi, l'última
modificació  del  qual  va  ser  aprovada  en  sessió  plenària  el  24/11/2014,  i  va  ser  publicada
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 20, de data 30 de gener de
2015, i supletòriament, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques i qualsevol altra disposició que per la seua naturalesa poguera
resultar d'aplicació.

2. La presentació de la documentació es podrà realitzar per mitjans electrònics, o de manera
presencial,  en  el  Registre  General  de  l'Ajuntament  d'Alcoi,  situat  al  carrer  Sant  Lorenzo,  2.
mitjançant sol·licitud de cita prèvia en la web municipal.

3. La  participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació incondicionada de les Bases que
la regulen.

4.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI
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El  finançament  de  les  subvencions  previstes  s'efectuarà  amb càrrec  al  crèdit  consignat  en
l'aplicació pressupostària 10035.23101.78900 SUBVENCIONS REACTIVA ALCOI INVERSIÓ del
Pressupost  municipal  per  a l'exercici  de 2022. L'import  global  del  crèdit  destinat  a aquestes
ajudes ascendeix a la quantitat de 20.000,00 €., RC núm. 920220010065 

5. REQUISITS OBJECTIUS I BENEFICIARIS DE LES AJUDES

Podran ser objecte de subvenció els comerços situats en planta baixa, en el terme municipal
d'Alcoi, que compten amb la corresponent llicència d'activitat.
Podran ser beneficiaris de les ajudes:
- El propietari o propietaris del local, usuaris o no del mateix (el local haurà de comptar amb
activitat).
- Els inquilins o arrendataris del local comptant amb l'autorització per escrit del propietari, i que
acrediten disponibilitat del local per temps mínim d'un any
- Que no tinguen deutes pendents amb l'Ajuntament d'Alcoi.
- No trobar-se  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,  estar  al  corrent  en el
compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal  (AEAT),  Autonòmica,
amb la Tresoreria Municipal i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). 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.
- En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat
jurídica ha de nomenar-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.

6. PRESSUPOST SUBVENCIONABLE

Es considera pressupost subvencionable, als efectes previstos en les presents Bases, el cost
real de l'actuació de l'obra de les partides relatives a millorar les condicions d'accessibilitat del
local-, que es determinarà pels següents factors:
-Preu total de les obres justificat mitjançant factures emeses per l'empresa que les execute.
-Honoraris dels facultatius intervinents, visats pels Col·legis Professionals corresponents.
-No s'inclourà l'Impost sobre el Valor Afegit com a concepte subvencionable.

El pressupost de l'actuació haurà de desglossar-se per partides perquè aquesta Administració
puga realitzar els càlculs necessaris per a establir el pressupost subvencionable de les obres
d'accessibilitat.

7. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

Podrà ser subvencionat  fins al  100% del pressupost  subvencionable sense IVA, amb el límit
màxim de 2.000,00 €, per sol·licitud.
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La concessió de les ajudes s'efectuarà fins a esgotar el crèdit  disponible,  seguint l'ordre de
prelació establit per la data i hora de presentació de sol·licitud i la totalitat de la documentació
exigida en el registre general de l'Ajuntament.

8. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

Els beneficiaris d'aquestes ajudes estaran obligats a:

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament i a les de control financer que
corresponen a la Intervenció General del mateix i a les previstes en les normes.
-  Comunicar  a  l'Ajuntament  la  modificació  de  qualsevol  circumstància,  tant  objectiva  com
subjectiva, que haguera sigut tinguda en compte per a la concessió de la subvenció.
- Procedir al 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 prevista en
l'article 14 de la Llei General de Subvencions.
- Facilitar al Departament d'Innovació quanta informació i/o documentació complementària es
considere necessària per a la comprensió i avaluació de la sol·licitud d'ajuda.
- Destinar l'ajuda a la finalitat per a la qual es concedeix.
- Realitzar la intervenció tal com s'especifique en l'informe del tècnic competent municipal.
- El sol·licitant de l'ajuda haurà d'aportar justificants de despeses per import igual o superior a
2.000.00 €., sense incloure l'IVA. En el supòsit que la despesa siga inferior, l'import de l'ajuda
serà  el del cost de l'actuació, sense incloure l'IVA.
- No s'admetran justificants de pagaments en metàl·lic. Tampoc s'admetran com a justificants de
despesa els albarans, les notes de lliurament, tiquets de caixa, justificants de TPV ni factures
proforma. 

Sense perjudici de l'anterior, els beneficiaris d'aquestes ajudes estaran obligats, amb caràcter
general, al que s'estableix en l'Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament d'Alcoi i en l'article 14
de la Llei General de Subvencions.

9. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS O AJUDES

Les  ajudes  previstes  en  les  presents  bases  seran  compatibles  amb  qualssevol  altres
subvencions que puguen atorgar altres institucions públiques o privades, sempre que el total
percebut no supere el cost de l'actuació.

10.- TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les presents bases i la convocatòria, una vegada aprovades, seran objecte de publicació en el
Butlletí  Oficial  de  la  Província  d'Alacant,  també  seran  publicades  en  la  web  municipal
www.alcoi.org 
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La sol·licitud, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran en el Registre General
de  l'Ajuntament  d'Alcoi,  per  via  presencial  o  a  través  de  la  seu  electrònica
https://sedeelectrónica.alcoi.org,  sense  perjudici  de  poder  presentar-les  en  els  altres  llocs
previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a comptar des de l'endemà a la publicació de
l'extracte de la convocatòria en el BOP de la província d'Alacant i finalitzarà el dia 7 de novembre
de 2022.

11.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Les sol·licituds hauran de presentar-se en instància normalitzada (ANNEX I),  signada per la
persona  interessada o el seu representant legal i ha d'acompanyar-se obligatòriament de la
següent documentació:

� En cas de persona física: DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si
l'indica.

� En cas de persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques
sense personalitat jurídica: CIF de l'empresa, DNI de qui ostente la representació de la
mercantil, i document acreditatiu de la representació.

� Certificat actualitzat de Situació Censal,  que indique l'activitat econòmica amb la seua
data d'alta, el domicili fiscal, i ubicació del local en el qual es desenvolupa l'activitat.

� Fitxa de manteniment de tercers emplenada i segellada per l'entitat bancària, llevat que ja
obrara en poder de l'Ajuntament. El segell de l'entitat bancària podrà ser substituït per
certificat de titularitat bancària.

� En el seu cas, poder de representació per a tramitació amb compareixença electrònica 
� Contracte  de  lloguer,  escriptura  de  compravenda  de  l'immoble,  o  qualsevol  altre

document que acredite la disponibilitat del local.
� Declaració d'ajudes de minimis.
� Sol·licitud de llicència urbanística o declaració responsable, no declarada ineficaç.
� Certificat final d'obra, signat pel tècnic competent, en el seu cas.
� Memòria  d'actuació  (ha  d'estar  redactada  de  manera  que  permeta  fer-se  una  idea

adequada i  precisa de la naturalesa i  abast  del projecte correspon amb la subvenció
sol·licitada. És una documentació clau per a apreciar la rellevància del projecte realitzat i
avaluar  el  lliurament  de  l'import  subvencionat).  Haurà  de  contindre  la  descripció  del
projecte,  amb la següent informació:

1. Dades de l'Empresa i del seu representant.
2. Dades de l'Empresa executant i del seu representant.
3. Qualsevol informació rellevant en relació amb el projecte com: 
▪ Fotos de l'estat del lloc abans i/o després de l'execució.
▪ Etc.

� Memòria econòmica, justificativa del compliment del projecte subvencionat, amb indicació
de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. La memòria econòmica justificativa
del cost de les despeses subvencionades, contindrà:
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� Relació  classificada  de  les  despeses  de  la  inversió,  amb  identificació  del
creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament. 

� Factures originals o, en el seu cas, documents de valor probatori equivalent en
el tràfic jurídic mercantil. Desglossant quantitat, concepte, preu unitari i el preu
total. S'admetran  factures amb data des d'1 de gener de 2022 fins a la fi del
termini de presentació de sol·licituds.

� Acreditació del pagament de les factures a través d'una entitat financera.
Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada
amb indicació de l'import i la seua procedència.

� Declaració responsable relativa als següents extrems:
◦ Que  la  persona  sol·licitant  coneix  i  accepta  les  condicions  del  PROGRAMA

MUNICIPAL  D'AJUDES  ECONÒMIQUES  PER  A  SUFRAGAR  OBRES
D'ACCESSIBILITAT EN LOCALS COMERCIALS D'ALCOI. ANY 2022.

◦ Que  la  persona  sol·licitant  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues
obligacions tributàries amb la AEAT, Seguretat Social, i amb l'Ajuntament d'Alcoi.

◦ Que la persona sol·licitant no ha incorregut en cap de les causes recollides en els
apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre.

◦ Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions establides
en l'article 14 de la citada Llei General de Subvencions.

◦ 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.

◦ Que les factures presentades no han sigut utilitzades ni s'utilitzaran per a justificar
altres subvencions.

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

En el cas que la persona interessada tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes
amb  la  Tresoreria  General  de  la  Seguretat  Social,  amb  l'Agència  Estatal  d'Administració
Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la sol·licitud, la resolució de
concessió d'aquest, al costat de l'últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió de
l'ajornament.

 
L'admissió a tràmit  d'una sol·licitud  de subvenció no generarà cap compromís de concessió
d'aquesta subvenció.

12. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA

L'òrgan  competent  per  a  la  instrucció  de  l'expedient  és  el  Departament  d'Innovació  de
l'Ajuntament d'Alcoi.

L'avaluació de les sol·licituds i la proposta de la concessió la realitzarà una Comissió Tècnica,
formada per:
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- President, El regidor delegat d'Innovació o persona en qui delegue.
-  Secretària:  L'Administrativa  del  Departament  d'Innovació,  o  funcionari  designat  per  la
presidència de la Comissió.
- Vocals:

� Tècnic  del  Departament  d'Arquitectura,  o  en  substitució,  funcionari  designat  per  la
presidència de la Comissió.

� Tècnic  del  Departament  d'Innovació,  o  en  substitució,  funcionari  designat  per  la
presidència de la Comissió.

Qualsevol circumstància no prevista en la convocatòria serà resolta per la Comissió.

13. PROCEDIMENT I INSTRUCCIÓ DE L'EXPEDIENT

Presentada la sol·licitud, els serveis tècnics del Departament d'Innovació l'examinaran i si està
correcta l'admetran a tràmit.

Si les sol·licituds de subvenció no reuneixen els requisits exigits en les presents bases, o no
s'acompanyara a la mateixa la documentació exigida,  es requerirà als interessats, mitjançant
publicació  en la pàgina web municipal, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, assortint
aquesta publicació els efectes de la notificació,  perquè, en un termini de 5 dies hàbils, esmenen
les faltes o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho feren, se'ls
tindrà per desistits de la seua petició.

La  concessió  de  la  subvenció  regulada  en  aquesta  convocatòria  es  realitzarà  en  règim  de
concurrència  competitiva,  fins  a  esgotar  el  crèdit  disponible  recollit  en  la  clàusula  4  de  la
Convocatòria, i es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja presentat  la
sol·licitud i la totalitat de la documentació exigida.

El Departament d'Innovació comprovarà la sol·licituds rebudes, formant tres llistats:
a) Persones sol·licitants que reuneixen els requisits.
b) Persones sol·licitants que no compleixen els requisits establits en la convocatòria quedant la
seua sol·licitud denegada.
c) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida en el punt
11 de la convocatòria amb indicació de la documentació que han de presentar.

A les persones sol·licitants referides en els punts b) i c) se'ls atorgarà el termini de 5 dies hàbils
perquè al·leguen el que en el seu dret consideren oportú, o en el seu cas, esmenen la seua
sol·licitud i presenten la documentació conforme a les Bases, per a això, es publicarà, a l'efecte
de notificació, en la pàgina web municipal, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, els
tres llistats anteriors.

Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides per a això, el
Tècnic  d'Innovació  emetrà  informe,  es  reunirà  la  Comissió  Tècnica,  redactant-se  acta  de la
reunió i s'elevarà la proposta d'acord amb l'òrgan competent.
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L'acord de concessió de les 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 al fet que ha de subjectar-se la persona beneficiària d'aquestes.

L'acord  de concessió  de  les  ajudes  es  publicarà   en la  pàgina web municipal,  en  el  tauler
d'edictes electrònic de l'Ajuntament, assortint aquesta publicació els efectes de la notificació.

El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord adoptat serà de dos mesos, comptats a partir de
l'endemà  a  la  finalització  del  termini  de  presentació  de  les  sol·licituds.  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.

14. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

La justificació de les ajudes es realitza amb la presentació de la memòria econòmica justificativa
del cost de les despeses subvencionades,  amb la declaració responsable i altra documentació
exigida en la clàusula 11 de les presents Bases.

15.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

El pagament d'aquestes subvencions, que tenen el caràcter de postpagable, es realitzarà en un
pagament únic per la totalitat de l'import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de
la data de la resolució de concessió, sense que siga necessària la constitució de garanties.

En cas d'incompliment de les obligacions detallades en aquesta convocatòria, el Departament
d'Innovació  iniciarà  d'ofici  expediente  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.

No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no es trobe al corrent
en el  compliment  de les seues obligacions tributàries i  enfront  de la  Seguretat  Social.  Així
mateix, no podrà ordenar-se el pagament de subvencions a beneficiaris que no hagen justificat
dins del  termini  i  en la  forma escaient  altres subvencions concedides amb anterioritat  amb
càrrec a crèdits gestionats pel mateix òrgan concedent.

16. REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS

El reintegrament de l'import percebut, quan siga procedent, es regirà pel que es disposa en el
títol II de la LGS i pel títol III del RLGS.

Al costat de les causes d'invalidesa de la resolució de concessió, recollides en l'article 36 de la
LGS, donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes,
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així com l'exigència de l'interés de demora corresponent des de la data del pagament de la
subvenció  fins  que  s'acorde  la  procedència  del  reintegrament,  els  supòsits  previstos  amb
caràcter general en l'article 37 de la Llei General de Subvencions.

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

17.- PROTECCIÓ DE DADES

Sobre la base de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals ( LOPDGDD), informem que el responsable del tractament de les
seues dades personals és l'Ajuntament d'Alcoi, amb domicili en Plaza d'Espanya, 1, 03801 Alcoi.

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant carta dirigida al domicili
del responsable, indicant “Delegat de Protecció de Dades”, així com mitjançant correu electrònic
dirigit a dpd@alcoi.org 

La finalitat per la qual les seues dades seran tractats és la gestió de subvencions de la present
convocatòria, així com la remissió d'informació dels diferents programes d'ajuda a  empresaris i
emprenedors  que  promoga  l'Ajuntament  d'Alcoi.  Aquest  tractament  no  elabora  perfils  de
persones físiques.

Les dades personals podran ser publicats per l'Ajuntament d'Alcoi sobre la base dels principis de
transparència que regeixen aquests processos. Així mateix, aquestes dades poden ser cedits i/o
comunicats a les Administracions Públiques la intervenció de les quals poguera ser necessària
per a la tramitació i/o  control d'aquests assumptes, a les entitats el concurs de les quals siga
necessari en la tramitació dels mateixos i en el restes de supòsits previstos per la Llei.

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

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

L'Ajuntament  d'Alcoi  podrà  verificar  telemàticament,  sobre  la  base  de  la  seua  potestat  de
verificació recollida en la disposició addicional octava de la LOPDGDD, les dades necessàries
per a acreditar la seua identitat i/o el compliment d'altres requeriments, requisits o condicions
d'aquesta  convocatòria,  i  sense  perjudici  de  la  sol·licitud  d'aportació  de  documents  que
l'Ajuntament li puga dirigir.
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No es realitzen transferències internacionals de dades.

Drets:  Vosté pot  exercir  els  seus drets  d'accés,  rectificació,  supressió,  oposició,  limitació del
tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. Així mateix, Vosté pot
dirigir-se  a l'Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.

Per a exercir aquests drets, Vosté ha de dirigir  una sol·licitud a l'Ajuntament d'Alcoi, Registre
d'Entrada, Plaza d'Espanya, 1, 03801, indicant “Responsable de Protecció de Dades”.

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:
� Correu ordinari. La sol·licitud ha de dirigir-se a l'adreça indicada en l'epígraf “Domicili del

Responsable” en aquest mateix document.
� Correu electrònic. Dirigit al Responsable de Protecció de Dades, les dades de contacte

de  les  quals  es  troben  en  l'epígraf  “Responsable  del  tractament”  en  aquest  mateix
document.

En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a
aquesta verificació, Vosté pot triar entre aquestes dues opcions:

� Aportar fotocòpia d'un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).
� Expressar el  seu consentiment perquè l'Ajuntament puga verificar  la seua identitat de

manera telemàtica, per a això ha d'indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document
per a la consulta (DNI, NIE, Passaport) i el seu número. En cas d'indisponibilitat  dels
serveis telemàtics, Vosté haurà d'aportar fotocòpia del document acreditatiu de la seua
identitat.

18. PUBLICITAT

La  present  convocatòria  es  publicarà  íntegrament  en  el  sistema  Nacional  de  Publicitat  de
subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index),  en el  Tauler  d'anuncis  i  Edictes
Electrònic de l'Ajuntament d'Alcoi i en la pàgina web municipal (http://www.alcoi.org). Així mateix,
es publicarà un extracte de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.

A  NEXE 1  

SOL·LICITUD  DE  LA  CONVOCATÒRIA  DEL  PROGRAMA  MUNICIPAL  D'AJUDES
ECONÒMIQUES  PER  A SUFRAGAR  OBRES  O  EQUIPAMENTS   D'ACCESSIBILITAT  EN
LOCALS COMERCIALS D'ALCOI. ANY 2022.
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1.- DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i cognoms  o raó social NIF o CIF Activitat

Domicili activitat C. Postal Localitat

Municipi d'empadronament de la persona sol·licitant    

Epígraf IAE CNAE Núm. treballadors 

Telèfon Correu Electrònic 

Data  d'alta  en  Hisenda Tipus de Persona        Física         Jurídica 

Forma  Jurídica  de  l'empresa:  (Autònoma,  Societat
Limitada, Comunitat de béns, Societat Civil,  Unes altres:
especificar) 

Representant legal, en el seu cas NIF 

Localitat
  

C P Província

2.- SOL·LICITUD

Que em siga concedida l'ajuda econòmica de la CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL
D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A SUFRAGAR OBRES O EQUIPAMENTS  D'ACCESSIBILITAT
EN LOCALS COMERCIALS D'ALCOI. ANY 2022.

La notificació del resultat de la sol·licitud que es presenta es realitzarà a través de la pàgina
web municipal, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament d'Alcoi.

Alcoi,           de                                  de 2022

EL/LA SOL·LICITANT,
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Signat: 

Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Responsable
Tractament

Excm. Ajuntament d'Alcoi

Domicili del
Responsable

Adreça: Plaza d'Espanya, 1, 03801 Alcoi               NIF: P0300900H  

Correu:     <parentesisalcoi@alcoi.org>                                    Telèfon:  965 53 72 18

Delegat de
Protecció de

Vosté pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant:
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Dades
(1). Correu electrònic:    <<dpd@alcoi.org>>
(2). Correu ordinari:        Carta dirigida al DPD – Ajuntament d’Alcoi, Sant Llorenç, 6, 03801 

Finalitats

La finalitat per la qual les seues dades seran tractats és la gestió de subvencions de la present convocatòria, així
com  la  remissió  d'informació  dels  diferents  programes  d'ajuda  a  empresaris  i  emprenedors  que  promoga
l'Ajuntament d'Alcoi.  Aquest tractament no elabora perfils de persones físiques.Les dades personals podran ser
publicats per l'Ajuntament d'Alcoi sobre la base dels principis de transparència que regeixen aquests processos. Així
mateix, aquestes dades poden ser cedits i/o comunicats a les Administracions Públiques la intervenció de les quals
poguera ser necessària per a la tramitació i/o control d'aquests assumptes, a les entitats el concurs de les quals
siga necessari en la tramitació dels mateixos i en la resta de supòsits previstos per la Llei.

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

Conservació
de les dades

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

Legitimació /
Bases

jurídiques

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

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

Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

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

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

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

Destinataris
de les seues

dades
No es realitzen transferències internacionals de dades.

Drets

Vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el
seu cas) retirada del consentiment prestat. Així mateix, Vosté pot dirigir-se a l'Autoritat de Control per a reclamar els
seus drets.

Per a exercir aquests drets, Vosté ha de dirigir una sol·licitud a l'Ajuntament  d'Alcoi,  Registre d'Entrada, Plaza
d'Espanya, 1, 03801, indicant “Responsable de Protecció de Dades”. 

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:

���� Correu ordinari. La sol·licitud ha de dirigir-se a l'adreça indicada en l'epígraf “Domicili del Responsable” en
aquest mateix document.

���� Correu electrònic. Dirigit al Responsable de Protecció de Dades, les dades de contacte de les quals es
troben en l'epígraf “Responsable del tractament” en aquest mateix document.

En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació,
Vosté pot triar entre aquestes dues opcions:

���� Aportar fotocòpia d'un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).
���� Expressar el seu consentiment perquè l'Ajuntament puga verificar la seua identitat de manera telemàtica,

per  a  això  ha d'indicar  el  seu nom i  cognoms,  el  tipus  de  document  per  a  la  consulta  (DNI,  NIE,
Passaport)  i  el  seu  número.  En  cas  d'indisponibilitat  dels  serveis  telemàtics,  Vosté  haurà  d'aportar
fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat.

  Marcant la present casella manifest el meu consentiment exprés, inequívoc i informat per al tractament de les 
meues dades personals en els termes exposats en aquesta clàusula. 

ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE
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CONVOCATÒRIA  DEL  PROGRAMA  MUNICIPAL  D'AJUDES  ECONÒMIQUES  PER  A
SUFRAGAR OBRES O  EQUIPAMENTS   D'ACCESSIBILITAT  EN  LOCALS  COMERCIALS
D'ALCOI. ANY 2022.

D./Dñª   amb  N.I.F.

en  el  seu  propi  nom  i  dret,  o  en  representació  d'amb

 C.I.F.: 

DECLARA

◦ Que  la  persona  sol·licitant  coneix  i  accepta  les  condicions  del  PROGRAMA
MUNICIPAL  D'AJUDES  ECONÒMIQUES  PER  A  SUFRAGAR  OBRES
D'ACCESSIBILITAT EN LOCALS COMERCIALS D'ALCOI. ANY 2022.

◦ Que  la  persona  sol·licitant  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues
obligacions tributàries amb la AEAT, Seguretat Social, i amb l'Ajuntament d'Alcoi.

◦ Que la persona sol·licitant no ha incorregut en cap de les causes recollides en els
apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre.

◦ Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions establides
en l'article 14 de la citada Llei General de Subvencions.

◦ 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.

◦ Que les factures presentades no han sigut utilitzades ni s'utilitzaran per a justificar
altres subvencions.

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

Alcoi,  de  de  2022.

Signat: 

ANNEX  3

PODER DE REPRESENTACIÓ PER A TRAMITACIÓ AMB COMPAREIXENÇA ELECTRÒNICA 

CONVOCATÒRIA  DEL  PROGRAMA  MUNICIPAL  D'AJUDES  ECONÒMIQUES  PER  A
SUFRAGAR OBRES O  EQUIPAMENTS   D'ACCESSIBILITAT  EN  LOCALS  COMERCIALS
D'ALCOI. ANY 2022.

DADES DEL SOL·LICITANT TITULAR DE L'ACTIVITAT
Nom i cognoms  o raó social              Tipus d'identificació         Mena de persona
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                                                                       DNI            CIF             Física       Jurídica 
      

DADES DEL REPRESENTANT 
Nom i cognoms  o raó social              Tipus d'identificació         Mena de persona
                                                                       DNI            CIF              Física      Jurídica 

      

DADES DE CONTACTE
Telèfon                                    Correu electrònic   

DOMICILI
Direcció                                       C. Postal                          Municipi                      Província     

La persona que signatura, com a interessada en el tràmit administratiu CONVOCATÒRIA DEL
PROGRAMA  MUNICIPAL  D'AJUDES  ECONÒMIQUES  PER  A  SUFRAGAR  OBRES  O
EQUIPAMENTS  D'ACCESSIBILITAT EN LOCALS COMERCIALS D'ALCOI. ANY 2022.

MANIFESTA

Que atorga en aquest acte la seua representació a la persona representant, a fi de que puga
presentar  la  sol·licitud  a  la   CONVOCATÒRIA DEL  PROGRAMA MUNICIPAL  D'AJUDES
ECONÒMIQUES PER  A SUFRAGAR  OBRES O EQUIPAMENTS   D'ACCESSIBILITAT  EN
LOCALS COMERCIALS D'ALCOI. ANY 2022. i s'entenguen amb el representant qualsevol dels
actes  que es realitzen en el procediment anteriorment citat.

Alcoi,   de   de  2022

Signa persona sol·licitant: 

ANNEX 4

DECLARACIÓ AJUDES MINIMIS.

CONVOCATÒRIA  DEL  PROGRAMA  MUNICIPAL  D'AJUDES  ECONÒMIQUES  PER  A
SUFRAGAR OBRES O EQUIPAMENTS  D'ACCESSIBILITAT EN LOCALS COMERCIALS
D'ALCOI. ANY 2022.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE D'AJUDES MINIMIS

1 – DADES DEL SOL·LICITANT / BENEFICIARI 
Cognoms i Nom (Persona Física) DNI/NIE

Raó Social (Persona Jurídica) NIF

Adreça (Carrer, Avinguda, Plaza...) Número Bloc Portal Escala Planta Porta

Codi Postal Població Província

Notificació Electrònica Tlf. Avisos SMS Adreça correu electrònic

2-  DADES  DEL  REPRESENTANT (Emplenar  l'annex  3  –  AUTORITZACIÓ  REPRESENTACIÓ  MITJANS
ELECTRÒNICS)

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

Adreça (Carrer, Avinguda, Plaza...) Número Bloc Portal Escala Planta Planta

Codi Postal Població Província

Notificació Electrònica Població Adreça correu electrònic 

3- DECLARACIÓ D'AJUDES CONCEDIDES

No haver sol·licitat ni rebut cap mena d'ajuda sota règim de minimis

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

Estat de
l'Ajuda (*)

Concedent
Convocatòria

d'Ajudes/ Resolució
d'ajudes

Descripció ajuda
Import
(euros)

Data
(Sol·licitud o
concessió)

Reglament
de minimis al
qual s'acull 

(*) SOL·LICITADA O REBUDA *Si no disposa de suficient espai, faça una relació segellada i signada en fulla a part. 

4-  COMUNICACIÓ  VARIACIONS  POSTERIORS  A  la   PRESENTACIÓ  DE  LA
SOL·LICITUD

DECLARA  que  en  la  data  ___/____/20___  núm.  RGE_____vaig  sol·licitar  l'ajuda
de_____________________________________________________davant el M.I Ajuntament d'Alcoi i al més prompte possible, li
comunique:

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

Estat de
l'Ajuda (*)

Concedent
Convocatòria

d'Ajudes/ Resolució
d'ajudes

Descripció Ajuda 
Import
(euros)

Data
(Sol·licitud o
concessió)

Reglament
de minimis al
qual s'acull 
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5- CONCURRÈNCIA AMB ALTRES SUBVENCIONS
Declare que: 

���� Que les ajudes de minimis concedides, en el seu cas i indicades, respecten els límits de 200.000 € durant el període dels tres
exercicis fiscals, sent 100.000€ per a les ajudes a les empreses que actuen per compte d'altri i operen en el sector transporte de
mercaderies  per  indicar  en la  taula  adjunta les  ajudes minimis  concedides  a  les  empreses  o societats amb les  quals s'ha
desenvolupat algun dels vincles o accions referenciats en aquests apartats.

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

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

�
�� Declara  no  estar  incurs  en  les  prohibicions  establides  en  l'art.  13  de  la  llei  38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions i que no és deutora
d'Ajuntament d'Alcoi, per reintegrament de subvencions i que es compromet a mantindre el compliment d'aquestes circumstàncies
fins a la finalització del procediment. 

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

En____________,______de__________________de_____

Signatura del SOL·LICITANT/BENEFICIARI 

La signatura d'aquesta fulla suposa la de la resta de les fulles del formulari. La persona sol·licitant declara que les dades expressades són certs, per la
qual cosa es fa responsable de les  inexactituds o errors que continga. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Responsable del tractament Ajuntament d'Alcoi 

Domicili del responsable Adreça: Plaza d'Espanya, 1 – 03801 Alcoi
CIF: P0300900H
Correu electrònic: dpd@alcoi.org  Telèfon: 965537100 Fax: 965537161

Delegat de protecció de dades Vosté pot contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) mitjançant: 
���� correu electrònic: dpd@alcoi.org 
���� correu ordinari: carta dirigida al DPD Ayuntament c’Alcoi, Sant Llorenç, 6

Drets Vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament,
portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. Així mateix, Vosté pot dirigir-se a
l'Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.

Per  a  exercir  aquests  drets,  Vosté  ha  de dirigir  una sol·licitud  a  l'Ajuntament  d'Alcoi,  Registre
d'Entrada, Plaza d'Espanya, 1, 03801, indicant “Responsable de Protecció de Dades”. 

ANNEX 5

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
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Les sol·licituds hauran de presentar-se en instància normalitzada (ANNEX I),  signada per la
persona  interessada o el seu representant legal i ha d'acompanyar-se obligatòriament de la
següent documentació:

� En cas de persona física: DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si
l'indica.

� En cas de persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques
sense personalitat jurídica: CIF de l'empresa, DNI de qui ostente la representació de la
mercantil, i document acreditatiu de la representació.

� Certificat actualitzat de Situació Censal,  que indique l'activitat econòmica amb la seua
data d'alta, el domicili fiscal, i ubicació del local en el qual es desenvolupa l'activitat.

� Fitxa de manteniment de tercers emplenada i segellada per l'entitat bancària, llevat que ja
obrara en poder de l'Ajuntament. El segell de l'entitat bancària podrà ser substituït per
certificat de titularitat bancària.

� En el seu cas, poder de representació per a tramitació amb compareixença electrònica 
� Contracte  de  lloguer,  escriptura  de  compravenda  de  l'immoble,  o  qualsevol  altre

document que acredite la disponibilitat del local.
� Declaració d'ajudes de minimis.
� Sol·licitud de llicència urbanística o declaració responsable, no declarada ineficaç.
� Certificat final d'obra, signat pel tècnic competent, en el seu cas.
� Memòria  d'actuació  (ha  d'estar  redactada  de  manera  que  permeta  fer-se  una  idea

adequada i  precisa de la naturalesa i  abast  del projecte correspon amb la subvenció
sol·licitada. És una documentació clau per a apreciar la rellevància del projecte realitzat i
avaluar  el  lliurament  de  l'import  subvencionat).  Haurà  de  contindre  la  descripció  del
projecte,  amb la següent informació:

1. Dades de l'Empresa i del seu representant.
2. Dades de l'Empresa executant i del seu representant.
3. Qualsevol informació rellevant en relació amb el projecte com: 
▪ Fotos de l'estat del lloc abans i/o després de l'execució.
▪ Etc.

� Memòria econòmica, justificativa del compliment del projecte subvencionat, amb indicació
de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. La memòria econòmica justificativa
del cost de les despeses subvencionades, contindrà:

� Relació  classificada  de  les  despeses  de  la  inversió,  amb  identificació  del
creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament. 

� Factures originals o, en el seu cas, documents de valor probatori equivalent en
el tràfic jurídic mercantil. Desglossant quantitat, concepte, preu unitari i el preu
total. S'admetran  factures amb data des d'1 de gener de 2022 fins a la fi del
termini de presentació de sol·licituds.

� Acreditació del pagament de les factures a través d'una entitat financera.
Relació  detallada  d'altres  ingressos  o  subvencions  que  hagen  finançat  l'activitat
subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència.

� Declaració responsable relativa als següents extrems:
◦ Que  la  persona  sol·licitant  coneix  i  accepta  les  condicions  del  PROGRAMA

MUNICIPAL  D'AJUDES  ECONÒMIQUES  PER  A  SUFRAGAR  OBRES
D'ACCESSIBILITAT EN LOCALS COMERCIALS D'ALCOI. ANY 2022.
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◦ Que  la  persona  sol·licitant  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues
obligacions tributàries amb la AEAT, Seguretat Social, i amb l'Ajuntament d'Alcoi.

◦ Que la persona sol·licitant no ha incorregut en cap de les causes recollides en els
apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre.

◦ Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions establides
en l'article 14 de la citada Llei General de Subvencions.

◦ 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.

◦ Que les factures presentades no han sigut utilitzades ni s'utilitzaran per a justificar
altres subvencions.

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

En el cas que la persona interessada tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes
amb  la  Tresoreria  General  de  la  Seguretat  Social,  amb  l'Agència  Estatal  d'Administració
Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la sol·licitud, la resolució de
concessió d'aquest, al costat de l'últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió de
l'ajornament.
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