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“CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA  PER A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC  QUE
LA CRISI  ENERGÈTICA ESTÀ SUPOSANT   SOBRE PIMES,  MICROPIMES,  XICOTETS
EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL TERME MUNICIPAL DÀLCOI, PER A
l'ANUALITAT 2022.

1.- Objecte del programa.

L'objecte de la present convocatòria és regular les ajudes amb destinació  a minimitzar l'impacte
econòmic que la crisi  energètica està suposant sobre pimes,  micropimes, autònoms i  altres
col·lectius subjectes a mutualitats  del terme municipal d'Alcoi per a l'anualitat de 2022.

Aquest  és  un programa de subvencions  en  règim de  concessió  directa,  que  tenen  el  seu
fonament en raons d'interés públic. La crisi energètica actual sorgida després de la crisi de la
COVID-19 està donant un dur colp a una part important de la nostra economia, i en concret a
les  nostres  Pimes,  micropimes  i  Autònoms.  Aquesta  situació  mantinguda  pot  provocar  el
tancament de moltes empreses de manera immediata o a curt termini. La crisi energètica afecta
a tots els sectors de la nostra economia. L'economia  s'enfronta a un greu problema que cal
intentar mitigar fins que com as produïsca una regularització dels preus. 

2.- Bases reguladores i normativa aplicable.

1.- El programa per a fer front a l'impacte econòmic que la crisi energètica està suposant sobre
pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats  del terme municipal
d'Alcoi, per a l'anualitat de 2022,  es regeix per les presents Bases. En tot el no previst en
aquestes,  s'estarà  al  que  es  disposa  en   el   Decret  del  Sr.  Diputat  de  Desenvolupament
Econòmic  i  Sectors  Productius,  núm.  2022-3606,  de  data  1  de  setembre de  2022;  Bases
d'Execució del Pressupost Municipal de 2022; en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions (d'ara en avant LGS) i  el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara en avant RLGS); Ordenança General reguladora de
la concessió de subvencions a l'Ajuntament d'Alcoi  i, supletòriament, en la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i  qualsevol
altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació.

2.- La presentació de la documentació es podrà realitzar per mitjans electrònics, o de manera
presencial, mitjançant sol·licitud de cita prèvia en el telèfon 965 53 72 18.

3.- La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació incondicionada de les bases
que la regulen.
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3. -Crèdit pressupostari

La  quantia  destinada  a  atendre  aquestes  subvencions  ascendeix  a  un  import  total  de
277.040,00 €, que la Diputació Provincial d'Alacant ha assignat a aquest municipi, a l'empara de
la concessió  d'una subvenció nominativa per  a  minimitzar l'impacte econòmic que la  crisi
energètica  està  suposant  sobre  pimes,  micropimes,  autònoms  i  professionals  dels  seus
municipis per a l'anualitat de 2022, i que es troba consignada en l'aplicació  SUBV.REACTIVA
ALCOI CRISI ENERGÈTICA  amb la numeració 10035.23114.47910.

4.- Activitats subvencionables i quantia de les Ajudes

Tenen la consideració de conceptes subvencionables, els costos energètics següents:
� Energia elèctrica. En període comprés entre l'1 d'abril de 2021 i el 30 de juny 2022.

� Gas. En període comprés entre l'1 d'abril de 2021 i el 30 de juny 2022.

� Carburants. En període comprés entre l'1 de gener de 2022 i el 30 de juny 2022. 

Necessaris per al funcionament i afectes directament al negoci.

Seran  subvencionables  fins  a  un  50%  els  conceptes  de  despesa  corrent  enumerats  amb
anterioritat, abonats en el període comprés. 

L'ajuda màxima a percebre podrà aconseguir els 4.000,00 euros.

Podran ser beneficiaris finals de les ajudes les persones físiques/jurídiques (pimes, micropimes,
xicotets empresaris autònoms, i professionals), que presenten costos energètics per un import
mínim de 1.500,00 €,   per la qual cosa s'exclouen aquelles sol·licituds que no aconseguisquen
aquest import. 

En cap cas l'import de l'ajuda podrà ser superior a les despeses justificades, adaptant-se la
quantia de l'ajuda,  si  és el  cas,  a aquest  import.  L'IVA i  la resta d'impostos i  taxes no són
conceptes subvencionables.

Les factures justificatives de despeses hauran d'ajustar-se als requisits establits en el Reial
decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació. No
s'admetran com a justificants de despeses els albarans,  les notes de lliurament ni  factures
proforma. Dels justificants haurà de deduir-se indubitablement  que es relacionen directament
amb l'activitat empresarial del sol·licitant. No s'admeten justificants de pagaments en efectiu,
imprescindible justificant de pagament bancari.

Només es podrà  presentar una sol·licitud d'ajuda.
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El domicili fiscal del beneficiari ha d'estar radicat a la ciutat d'Alcoi.

En el cas que  el nombre de sol·licituds amb dret a l'ajuda superara l'import total del crèdit
pressupostari, es realitzarà un prorrateig entre totes elles. 

5.- Requisits per a ser persona o empresa beneficiària.

Podran  sol·licitar  aquesta  subvenció  aquelles   pimes,  micropimes,  xicotets  empresaris
autònoms i professionals del terme municipal d'Alcoi, ja siguen persones físiques o jurídiques,
que complisquen els següents requisits:

1.- Que estiguen donades d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional
corresponent i en el Cens d'Obligats Tributaris en el moment de la presentació de la instància,
així com que mantinguen aquesta situació fins a 6 mesos després de la data de la sol·licitud
d'aquestes  ajudes, en el seu cas.

2. Que el   local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal d'Alcoi.

3 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) i amb
l'Ajuntament  d'Alcoi.  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.

4.  Haver  justificat  qualsevol  subvenció  que  li  haja  sigut  concedida  amb  anterioritat  per
l'Ajuntament d'Alcoi, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

5.  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.  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 i el personal autònom col·laborador.

6.- Concurrència amb altres subvencions
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En cas de resultar  beneficiària  de l'ajuda d'aquest  programa i,  amb posterioritat,  resultara
beneficiària  d'una  altra  subvenció  incompatible  amb  aquesta,  es  podrà  renunciar  a  la
subvenció concedida en el marc d'aquest programa, reintegrant l'import percebut i abonant a
més els corresponents interessos de demora generats, tal com s'estableix en la Llei 38/2003,
17 de novembre, General de Subvencions i altra normativa aplicable.

7.- Termini i Forma de presentació de sol·licituds

1.-  El  model de sol·licitud normalitzat  per a l'obtenció de les subvencions regulades en la
present convocatòria  estarà disponible en la web municipal  www.alcoi.org,  i  en l'oficina de
registre de documents de l'Ajuntament d'Alcoi.

2.- El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a partir de l'endemà a la
publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOP).

3.- 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.

4.-  Només  s'atendrà  una  sol·licitud  per  empresa  (persona  física  o  jurídica).  L'ajuda  es
concedeix  a  l'activitat,  per  la  qual  cosa   en  cap  cas  es  donarà  més  d'una  ajuda,
independentment del nombre de socis, o autònoms que formen part de l'activitat.
S'exclouen  els  treballadors  autònoms  integrants  d'una  comunitat  de  béns,  els  autònoms
societaris (amb independència de la naturalesa jurídica de la societat) i els socis de Societats
Civils. En tot  cas,  serà  la  societat  en  la  qual  participen,  la  que  puga  optar  a  la  present
subvenció,  si  compleix  amb  els  requisits  exigits.  Així  mateix,  s'exclouen  els  autònoms
col·laboradors, i els autònoms econòmicament dependents.

8.- Documentació a aportar.

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 següent documentació:

A.- En cas de persona física:

� Declaració Responsable signada per la persona interessada o representant legal de la
persona o entitat sol·licitant.

� Fitxa de manteniment de tercers emplenada, i segellada per l'entitat bancària, llevat que
ja obre a l'Ajuntament. El segell de l'entitat bancària podrà ser substituït per un certificat
de titularitat del compte. 

� En el seu cas, poder de representació per a la tramitació per compareixença electrònica.

� DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si l'indica.
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� Declaració d'ajudes de minimis.
� 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.
� Document actualitzat Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors

Autònoms o la Mútua professional corresponent. 
� Certificats  d'estar  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  tributàries  i  amb la

seguretat social. 
� Documents justificatius de les despeses  següents (Haurà d'aportar factura i justificant del

pagament):
- Energia elèctrica. En període comprés entre l'1 d'abril de 2021 i el 30 de juny 2022.
-  Gas. En període comprés entre l'1 d'abril de 2021 i el 30 de juny 2022.
-  Carburants. En període comprés entre l'1 de gener de 2022 i el 30 de juny 2022. 

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

� Declaració Responsable signada per la persona interessada o representant legal de la
persona o entitat sol·licitant.

� Fitxa de manteniment de tercers emplenada, i segellada per l'entitat bancària, llevat que
ja obre a l'Ajuntament. El segell de l'entitat bancària podrà ser substituït per un certificat
de titularitat del compte. 

� CIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques
sense personalitat jurídica. 

� Declaració d'ajudes de minimis.

� 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  en  el  seu  cas  el  local  de
desenvolupament de l'activitat.

� Document actualitzat Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors
Autònoms, en el seu cas.

� Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud,
en cas de no ser la mateixa persona.

� 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.

� Certificats  d'estar  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  tributàries  i  amb la
seguretat social. 

� Documents justificatius de les despeses  següents (Haurà d'aportar factura i justificant del
pagament):
- Energia elèctrica. En període comprés entre l'1 d'abril de 2021 i el 30 de juny 2022.
-  Gas. En període comprés entre l'1 d'abril de 2021 i el 30 de juny 2022.
-  Carburants. En període comprés entre l'1 de gener de 2022 i el 30 de juny 2022. 
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En el supòsit  que l'empresa (pimes,  micropimes, i  autònoms), que realitze la sol·licitud de
subvenció  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  del
mateix  al  costat  de  l'últim  certificat  de  mancar  de  deutes  posterior  a  la  concessió  de
l'ajornament.

2.-  Declaració Responsable signada per la  persona interessada o representant  legal de la
persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre.

� Que la persona sol·licitant coneix i accepta les condicions del   PROGRAMA  PER A
MINIMITZAR  L'IMPACTE  ECONÒMIC   QUE    LA  CRISI  ENERGÈTICA  ESTÀ
SUPOSANT   SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS EMPRESARIS AUTÒNOMS I
PROFESSIONALS DEL TERME MUNICIPAL DÀLCOI, PER A l'ANUALITAT 2022.

� Que la persona sol·licitant  es compromet a mantindre l'activitat  empresarial  durant  6
mesos,  com  a  mínim,  a  partir  de  l'endemà  de  la  presentació   de  la  sol·licitud  de
subvenció.

� Que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries, amb la 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.

� Que  la  persona  sol·licitant  es  compromet  a  la  comunicació  d'altres  subvencions
concedides amb anterioritat a la presentació de la subvenció amb la mateixa finalitat i el
compromís  de  comunicar  com  més  prompte  millor  les  ajudes  obtingudes  amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de la resolució d'aquesta.

� 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.

9.- Procediment i instrucció del procediment.
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1.- La concessió de la subvenció regulada en aquesta convocatòria, es realitzarà d'acord amb
el que s'estableix en l'article 22.2.c) de la LGS.

La instrucció del procediment correspondrà a la Regidoria d'Ocupació,  Empresa i Formació,
que  realitzarà  d'ofici  quantes  actuacions  estime  necessàries  per  a  la  determinació,
coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de formular-se la proposta de
resolució.

Es  nomenarà  una  Comissió  de  Valoració  composta  pel  regidor  d'Ocupació,  Empresa  i
Formació,  o  persona en  qui  delegue,  que  actuarà  com a president,   l'Administrativa   del
Departament d'Innovació que actuarà com a Secretària i el Tècnic d'Innovació que actuarà
com a vocal. La Comissió, previ informe del Tècnic d'Innovació, emetrà un dictamen que se
sotmetrà a l'aprovació de l'òrgan competent.

2.-  El  procediment  de  concessió  de  les  ajudes  es  tramitarà  per  concessió  directa.   La
concessió d'ajudes s'efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible  recollit en el punt 3 de la
Convocatòria. En el cas que  el nombre de sol·licituds amb dret a l'ajuda superara l'import total
del crèdit pressupostari, es realitzarà un prorrateig entre totes elles.  

3.-  El  Servei  Instructor  comprovarà   les  sol·licituds  rebudes.  Aquelles  sol·licituds  que
complisquen amb els requisits exigits,  seran proposades a la Comissió de Valoració per a ser
resoltes favorablement a través de l'aprovació de l'òrgan competent i es procedirà a la seua
posterior  publicació  en  la  pàgina  Web  municipal,  en  el  tauler  d'edictes  electrònic  de
l'Ajuntament, a l'efecte de notificació de concessió de l'ajuda.
 
4.- Així mateix, es publicaran a l'efecte de notificació en la pàgina Web municipal, en el tauler
d'edictes electrònic de l'Ajuntament, els següents llistats:

a) Persones sol·licitants que no compleixen els requisits establits en la convocatòria quedant la
seua sol·licitud denegada.

b) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida en el punt
8 de la Convocatòria amb indicació de la documentació requerida.

A les persones sol·licitants referides en el punt a) i b) 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 requerida.

5.- Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides per a
això i informades pel Servei Instructor, aquest elevarà la proposta d'acord amb la Comissió de
Valoració  perquè la  sotmeta  a  aprovació  de  l'òrgan competent  i  es  procedisca  a  la  seua
posterior  publicació   en  la  pàgina  Web  municipal,  en  el  tauler  d'edictes  electrònic  de
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l'Ajuntament, assortint aquesta publicació els efectes de la notificació.

6.- L'Acord 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.

7.- El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de dos mesos a comptar del següent
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.

10.- Obligacions de les persones i entitats beneficiàries

Són obligacions de les beneficiàries:

� Mantindre l'activitat empresarial durant 6 mesos, com a mínim, a partir de l'endemà de
la presentació de la sol·licitud de la subvenció.

� Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent
normativa en matèria de subvencions.

� 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.

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

� 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.

� Aquestes ajudes   estan sotmeses al  règim de minimis,  regulat  pel  Reglament  (UE)
1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i
108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE
L352 de 24 de desembre de 2013), per la qual cosa en el cas que al sol·licitant se li
haguera concedit per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals aquestes
ajudes de minimis, haurà de presentar declaració amb indicació d'import,  organisme,
data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara o, en el seu cas, declaració de no
haver  rebut  cap;  així  com  compromís  de  comunicar  al  més  prompte  possible  les
obtingudes  amb  posterioritat  a  la  presentació  de  la  sol·licitud,  a  l'efecte  del  que
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s'estableix en el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre
de 2013.

11.- Justificació de les ajudes

La justificació de les ajudes  es realitza amb la presentació dels documents justificatius a què
es refereix  la  clàusula  4,  que es  presenten  amb la  resta  de documentació  exigida  en  la
convocatòria, i amb la declaració responsable que conté el compromís de mantindre l'activitat
empresarial  durant  6 mesos,  com a mínim,  a partir  de l'endemà de la  presentació  de la
sol·licitud de la subvenció. 

L'Ajuntament, abans que es complisca el compromís establit  en el paràgraf  anterior,  podrà
girar visita d'inspecció a totes les activitats a les quals s'haja concedit les ajudes, comprovant
l'existència del manteniment de l'activitat, i donarà compte a l'òrgan concedent del resultat de
la comprovació. Si no s'haguera complit amb el requisit exigit que romanga l'activitat almenys 6
mesos  des  de  la  presentació  de  la  sol·licitud,  s'iniciarà  l'expedient  de  reintegrament
corresponent, d'acord amb la LGS. 

12.- Pagament de la subvenció

1.- El pagament d'aquestes subvencions 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.

2.- En cas d'incompliment de les obligacions detallades en aquesta convocatòria, el Servei
Gestor 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.

13.- Reintegrament de les subvencions

1.- 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.

2.- 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,  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.

Si la persona beneficiària incompleix l'obligació de mantindre l'activitat empresarial durant els 6
mesos establits en el punt 10 de convocatòria procedirà el  reintegrament de l'import de la
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subvenció per aquest concepte.

3.- 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 Servei Gestor 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.

14.- Incompatibilitats

La participació en aquestes ajudes serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos
o recursos procedents de qualsevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la
Unió  europea  o  d'organismes  internacionals  i  concedits  per  a  la  mateixa  finalitat  prevista,
excepte per a les ajudes amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que el COVID-19 està
suposant  sobre  pimes,  micropimes,  xicotets  empresaris  autònoms  i  professionals,  amb
finançament de la Diputació Provincial de Alicante, en les quals se sol·licite o haja sol·licitat
ajuda per a despeses de contractes de subministrament d'energia per al mateix període. 

La compatibilitat de les ajudes estarà condicionada al fet que l'import d'aquestes, 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. 
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A  NEXE 1  

SOL.LICITUD DEL CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA  PER A MINIMITZAR L'IMPACTE
ECONÒMIC  QUE   LA CRISI ENERGÈTICA ESTÀ SUPOSANT   SOBRE PIMES,

MICROPIMES, XICOTETS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL TERME
MUNICIPAL DÀLCOI, PER A l'ANUALITAT 2022.

1.- DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i cognoms  o raó social NIF o CIF Activitat

Domicili activitat C. Postal Localitat

Epígraf IAE    

Telèfon Correu Electrònic 

Data d'alta en Hisenda Tipus de Persona              
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 del   PROGRAMA  PER A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC
QUE   LA CRISI ENERGÈTICA ESTÀ SUPOSANT   SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS
EMPRESARIS  AUTÒNOMS  I  PROFESSIONALS  DEL  TERME  MUNICIPAL  DÀLCOI,  PER  A
l'ANUALITAT 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,

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 Vosté pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant:
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Protecció de
Dades

���� Correu electrònic:    <<dpd@alcoi.org>>

���� 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. 
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ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE

  PROGRAMA  PER A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC  QUE   LA CRISI ENERGÈTICA
ESTÀ SUPOSANT   SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS EMPRESARIS AUTÒNOMS I

PROFESSIONALS DEL TERME MUNICIPAL DÀLCOI, PER A l'ANUALITAT 2022

D./Dñª   amb N.I.F.  en el seu propi  nom i

dret, (en representació d'amb                                                        CIF:                                   , en el
seu cas.)

DECLARA:

� Que  la  persona  sol·licitant  coneix  i  accepta  les  condicions  del   PROGRAMA  PER  A
MINIMITZAR  L'IMPACTE  ECONÒMIC   QUE    LA  CRISI  ENERGÈTICA  ESTÀ
SUPOSANT   SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS EMPRESARIS AUTÒNOMS I
PROFESSIONALS DEL TERME MUNICIPAL DÀLCOI, PER A l'ANUALITAT 2022

� Que la persona sol·licitant es compromet a mantindre l'activitat empresarial durant 6 mesos, com
a mínim, a partir de l'endemà de la presentació  de la sol·licitud de subvenció.

� Que  la  persona  sol·licitant  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues  obligacions
tributàries, amb la 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.

� Que la persona sol·licitant es compromet a la comunicació d'altres subvencions concedides amb
anterioritat a la presentació de la subvenció amb la mateixa finalitat i el compromís de comunicar
com més prompte millor les ajudes obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i
abans de la resolució d'aquesta.

� 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

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web http://www.alcoi.org



Ajuntament d’Alcoi
Innovació i Noves Tecnologies

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web http://www.alcoi.org



Ajuntament d’Alcoi
Innovació i Noves Tecnologies

ANNEX   4  

PODER DE REPRESENTACIÓ PER A TRAMITACIÓ AMB COMPAREIXENÇA ELECTRÒNICA 

PROGRAMA  PER A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC  QUE   LA CRISI
ENERGÈTICA ESTÀ SUPOSANT   SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS

EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL TERME MUNICIPAL DÀLCOI,
PER A l'ANUALITAT 2022

DADES DEL SOL·LICITANT TITULAR DE L'ACTIVITAT
Nom i cognoms  o raó social              Tipus d'identificació         Mena de persona
                                                                       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  PROGRAMA  PER
A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC  QUE   LA CRISI ENERGÈTICA ESTÀ SUPOSANT
SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS
DEL TERME MUNICIPAL DÀLCOI, PER A l'ANUALITAT 2022

MANIFESTA

Que atorga en aquest acte la seua representació a la persona representant, a fi de que
puga presentar la sol·licitud al  PROGRAMA  PER A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC
QUE   LA CRISI ENERGÈTICA ESTÀ SUPOSANT   SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS
EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL TERME MUNICIPAL DÀLCOI, PER A
l'ANUALITAT  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: 
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ANNEX   5  

PROGRAMA  PER A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC  QUE   LA CRISI
ENERGÈTICA ESTÀ SUPOSANT   SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS

EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL TERME MUNICIPAL DÀLCOI,
PER A l'ANUALITAT 2022

DECLARACIÓ AJUDES MINIMIS.

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  4  –  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. 
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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 

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”. 
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ANNEX   6  

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ADJUNTAR A la SOL·LICITUD.

PROGRAMA  PER A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC  QUE   LA CRISI
ENERGÈTICA ESTÀ SUPOSANT   SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS

EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL TERME MUNICIPAL DÀLCOI,
PER A l'ANUALITAT 2022

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 següent documentació:

A.- En cas de persona física:

� Declaració Responsable signada per la persona interessada o representant legal de la
persona o entitat sol·licitant.

� Fitxa de manteniment de tercers emplenada, i segellada per l'entitat bancària, llevat que
ja obre a l'Ajuntament. El segell de l'entitat bancària podrà ser substituït per un certificat
de titularitat del compte. 

� En el seu cas, poder de representació per a la tramitació per compareixença electrònica.

� DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si l'indica.
� Declaració d'ajudes de minimis.
� 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.
� Document actualitzat Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors

Autònoms o la Mútua professional corresponent. 
� Certificats  d'estar  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  tributàries  i  amb la

seguretat social. 
� Documents justificatius de les despeses  següents (Haurà d'aportar factura i justificant del

pagament):
- Energia elèctrica. En període comprés entre l'1 d'abril de 2021 i el 30 de juny 2022.
-  Gas. En període comprés entre l'1 d'abril de 2021 i el 30 de juny 2022.
-  Carburants. En període comprés entre l'1 de gener de 2022 i el 30 de juny 2022. 

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

� Declaració Responsable signada per la persona interessada o representant legal de la
persona o entitat sol·licitant.

� Fitxa de manteniment de tercers emplenada, i segellada per l'entitat bancària, llevat que
ja obre a l'Ajuntament. El segell de l'entitat bancària podrà ser substituït per un certificat
de titularitat del compte. 

� CIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques
sense personalitat jurídica. 

� Declaració d'ajudes de minimis.
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� 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  en  el  seu  cas  el  local  de
desenvolupament de l'activitat.

� Document actualitzat Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors
Autònoms, en el seu cas.

� Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud,
en cas de no ser la mateixa persona.

� 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.

� Certificats  d'estar  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  tributàries  i  amb la
seguretat social. 

� Documents justificatius de les despeses  següents (Haurà d'aportar factura i justificant del
pagament):
- Energia elèctrica. En període comprés entre l'1 d'abril de 2021 i el 30 de juny 2022.
-  Gas. En període comprés entre l'1 d'abril de 2021 i el 30 de juny 2022.
-  Carburants. En període comprés entre l'1 de gener de 2022 i el 30 de juny 2022.  

En el  supòsit  que l'empresa (pimes,  micropimes,  i  autònoms),  que realitze la  sol·licitud  de
subvenció 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 del mateix al costat
de l'últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió de l'ajornament.”

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web http://www.alcoi.org


