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BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LA SUBVENCIÓ PER A LA
CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ DEL SECTOR COMERCIAL I TURÍSTIC D’ALAQUÀS
Base 1a. Objecte de les ajudes.
1. La situació d'emergència de salut pública ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2 a tot
el món està afectant el nostre municipi greument, per la qual cosa es requereix impulsar
l'activitat econòmica al terme municipal d'Alaquàs. És per aquesta raó que l'Ajuntament
d'Alaquàs assumeix com a objectiu principal en aquests moments la promoció i dinamització
el sector comercial i turístic, com a motor fonamental de l'economia local.
L'Ajuntament d'Alaquàs, com a Entitat Local, té entre les seues competències pròpies en
matèria de comerç i turisme en el seu àmbit territorial, de conformitat al que es disposa en
l'article 33.3 g) i n) respectivament, de la Llei 8/2010, de 3 de juny, de la Generalitat, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana i es mostra especialment sensibilitzat en el suport al sector
comercial i turístic de la nostra població i valora l'important paper que representa, el seu
caràcter estratègic en la creació de llocs de treball i la seua aportació a l'economia local, i
amb la present convocatòria es pretén imprimir un nou impuls als citats sectors i tractar de
pal·liar l'impacte econòmic i social que la pandèmia els ha ocasionat.
Per part seua, l'art. 86.1 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç diu
que la Generalitat Valenciana garantirà als ens locals el dret a intervindre en la planificació
comercial del seu territori, de conformitat amb els principis de descentralització i de màxima
proximitat de la gestió administrativa als ciutadans, mitjançant la posada en marxa de
mecanismes i actuacions que impulsen el procés de modernització i ordenació del comerç
local i contribuïsquen a la millora de la qualitat dels serveis. Per tot això, es desenvoluparà
el procediment per a la concessió d'ajudes econòmiques a fons perdut que financen la
compra de béns i serveis en comerços i serveis d'Alaquàs, a ciutadans majors de 18 anys
empadronats a Alaquàs i que sol·liciten participar en la campanya i que complisquen els
requisits establits en l'art. 3 de la present convocatòria.
2. Les presents bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva i se subjectaran a l'Ordenança General de Subvencions de
l'Ajuntament d'Alaquàs, aprovada en data 24 de febrer de 2005 i publicada al BOP de
València número 109, de data 10/05/2005, i es regiran a més pel que es disposa en la present
convocatòria, per les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'Ajuntament d'Alaquàs,
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reglament General de
Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i supletòriament per 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.
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Base 2a Beneficiaris/àries i requisits.
1. Persones beneficiàries. Podran ser persones beneficiàries les majors de 18 anys,
sempre que estiguen empadronades al municipi d'Alaquàs en el moment de formalitzar la
sol·licitud.
2. Requisits. Seran requisits per a obtindre la condició de persona beneficiària de les
presents ajudes, els següents:
A. Ser major de 18 anys i empadronada a Alaquàs.
B. Realitzar compres als comerços i/o serveis adherits a aquesta campanya, que tindran
exposats als seus establiments comercials el distintiu de participació. Hauran de completar 3
compres, en 3 comerços adherits diferents, cadascuna d'elles per valor igual o superior a 10
€. La participació s'articularà de conformitat amb el que s'estableix en la Base 5a amb un
import total de participació, igual o superior a 30 €.
C. Els titulars dels comerços participants i els seus familiars de primer grau de
consanguinitat o afinitat no podran participar amb bitllets que incloguen segells dels seus
establiments, ni els empleats dels comerços, amb bitllets que incloguen segells de
l'establiment en què treballen.
D. Únicament es podrà obtindre una ajuda per beneficiari.
E. Les persones beneficiàries no han d'estar incurses en qualsevol de les circumstàncies
que impedeixen obtindre la condició de persona beneficiària assenyalades en l’art. 13 de la
Llei General de Subvencions.

Base 3a Quanties i pressupost.
1. La quantia de l'ajuda consistirà en el lliurament d'una targeta prepagament d'una
única recàrrega, emesa per l'entitat Caixa Popular, que actuarà en condició d'entitat
col·laboradora, amb un valor de 100 €
2. La despesa s'aplicarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 43000/48001 del
Pressupost General d'aquesta Entitat Local per a l'exercici 2020, i assignarà per a aquesta
campanya la quantitat de 20.000 €. No es comprometrà major despesa que l'autoritzada en
la present convocatòria.
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3. La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària i, en
tot cas, fins a esgotar-se el crèdit destinat a la convocatòria.

Base 4a Establiments adherits.
4.1. Establiments adherits. S'articularà la seua participació mitjançant sol·licitud
d'adhesió a la campanya mitjançant formulari habilitat a aquest efecte sense que puguen
percebre contraprestació econòmica per part de l'Ajuntament per la seua participació com a
comerç col·laborador ni vincle contractual amb l'Ajuntament. Podran adherir-se a aquesta
campanya els comerços, artesans/es i empreses de serveis d'Alaquàs que complisquen els
següents REQUISITS:
 Estar donats d'alta en el cens d'obligats tributaris mitjançant declaració censal
corresponent.
 Estar en possessió de la corresponent llicència d'obertura o haver presentat a
l'Ajuntament, degudament emplenada, la declaració responsable o comunicació prèvia que
l’habilita per a l'exercici de l'activitat indicada.
 Estar al corrent de les obligacions tributàries locals i no mantindre cap deute amb la
hisenda municipal.
 L'activitat ha de desenvolupar-se amb caràcter permanent en un establiment,
instal·lació o local del municipi d'Alaquàs.
 Podrà sol·licitar la seua inclusió com a comerç adherit a la campanya qualsevol
establiment comercial que desenvolupe la seua activitat comercial de caràcter minorista al
municipi, en el marc de la Llei 3/2011, de Comerç de la Comunitat Valenciana, excepte els
expressament exclosos:
-Comerç al detall de medicaments i productes sanitaris, en virtut del Reial Decret
Legislatiu 1/2015.
-Comerç al detall de tabacs o productes del tabac, en virtut de la Llei i 28/2005.
-Establiments expenedors de loteries i productes d'apostes i altres jocs.
-Salons recreatius i de joc.
-Comerç al detall de combustibles totes classes.
-Comerç menor productes alimentaris major 120 m².
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-Establiments l'activitat dels quals es troba recollida en els epígrafs de l'IAE 671, 672, 673,
674 i 675, en cas d'haver-se beneficiat de la corresponent ajuda per la suspensió de la taxa
d'ocupació de via pública per a l'ocupació amb taules i cadires.
 Disposar d’un Terminal Punt de Venda en l'establiment.
4.2. Per a obtindre la condició d'ESTABLIMENT ADHERIT, els comerços o serveis
presentaran el formulari habilitat, de manera telemàtica o presencial, que estarà disponible
en la web municipal i al portal del comerç sostenible de l'Agència per al Foment de la
Innovació Comercial-AFIC https://alaquas.portaldelcomerciante.com/, cosa que facultarà,
prèvia comprovació dels extrems corresponents previstos legalment, a la seua inclusió al
llistat de comerços adherits a la campanya, i realitzaran la funció de vendre els seus
productes o prestar els seus serveis a les persones beneficiàries de la present subvenció.
Així mateix, a més de l'exposat, no podran obtindre la condició de beneficiari o entitat
col·laboradora de les subvencions regulades en la Llei General de Subvencions les persones
o entitats que es troben incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de
beneficiària i per a ser receptora del pagament establit en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, i en concret apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 d'aquesta.
4.3. Participació dels comerços com a establiments adherits. CONDICIONS:
Els comerços adherits hauran d'exposar en lloc visible als seus establiments comercials
el distintiu de participació de la present campanya, en nom de la deguda informació als
possibles interessats. L'Ajuntament, al seu torn, publicarà el llistat de comerços i empreses
que han adquirit la condició d'establiments adherits en la campanya objecte de la present
subvenció. El termini de presentació de sol·licituds d'adhesió a la campanya començarà des
de l'endemà a la publicació de les presents bases al Butlletí fins a 10 dies hàbils després. Cap
comerç participant pot abandonar el seu compromís de participació una vegada començada
la campanya sense expressa autorització de l'organització. La inscripció implica el
coneixement i l'acceptació de la present convocatòria.
Els comerços adherits participaran en la campanya amb la venda dels seus productes o
serveis durant el període de participació, amb el compromís d'explicar les bases de
participació del sorteig als clients que ho sol·liciten i complir amb el mecanisme de
participació estipulat en les presents bases, i atendre els períodes de vigència de les fases
de la campanya.
4.4. Entitat bancària col·laboradora. Així mateix, a més de l'exposat, i de conformitat amb
el que es disposa en l'art. 12.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, es preveu la possibilitat que l'entitat bancària Caixa Popular actue, al seu torn,
com a entitat col·laboradora per a la tramitació de la present convocatòria, articulant la seua
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participació mitjançant la subscripció del pertinent conveni, als termes de l'art. 16.6 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la seua participació que es tramitarà
en expedient separat. L'actuació d'aquesta entitat bancària consistirà en l'emissió de les
pertinents targetes prepagament d'una única recàrrega, amb un valor de 100 € cadascuna,
fins a l'import màxim estipulat com a quantia de la subvenció.

Base 5a Participació.
Per a participar en la CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ DEL SECTOR COMERCIAL I
TURÍSTIC D’ALAQUÀS els clients dels comerços obtindran per una compra igual o superior a
10 €, un cupó de participació en la campanya, i el primer segell del comerç adherit on haja
efectuat la compra o servei. Hauran d'efectuar dues compres més, en dos comerços adherits
diferents, al primer. Una vegada obtinguts els 3 segells, els cupons s'emplenaran amb els
números de tiquet corresponent a cada compra que ha donat lloc a l'obtenció del segell,
dades del/la participant: nom i cognoms, telèfon i adreça de correu electrònic de contacte, i
hauran de dipositar-lo en les urnes habilitades a aquest efecte per l'Ajuntament d'Alaquàs,
en diferents punts del municipi. Les urnes i cupons de participació seran proporcionats per
l'Ajuntament d'Alaquàs. Les urnes seran traslladades a les dependències municipals abans
del sorteig.
El termini de participació en el sorteig començarà l'endemà hàbil a la data de finalització
d'inscripcions dels comerços adherits, i el seu període finalitzarà 6 setmanes després, el
període computat en dies s'anunciarà suficientment a través de la web municipal i dels
mitjans habituals de comunicació de l'Ajuntament d'Alaquàs.

Base 6a Premis i premiats.
6.1. SORTEIG. S'atorgarà un total de 200 premis per valor de 100 euros, després d'un acte
de sorteig via extracció de bitllets en presència de fedatari públic, acte que s'anunciarà
prèviament a través de la web municipal i dels mitjans habituals de comunicació de
l'Ajuntament d'Alaquàs. El premi consistirà en el lliurament d'una targeta prepagament d'una
única recàrrega, emesa per l'entitat Caixa Popular, amb un valor de 100 €, que es podrà
utilitzar per a la realització de compres als comerços adherits fins al període de finalització
de la campanya que es fixe, després de l'acte de lliurament de les targetes amb el contingut
del premi. La quantia dels premis haurà de ser utilitzada per a realitzar compres als
comerços participants, els premis no seran negociables, de manera que en cap cas podran
ser substituïts per qualsevol altra forma de contraprestació.
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En l'acte de sorteig, s'extrauran 50 bitllets extra, enumerats separadament i en ordre
correlatiu com a suplents, en cas d'invalidar alguna de les extraccions premiades.
6.2. Una vegada realitzat el sorteig, es publicarà en la pàgina web i els mitjans de
comunicació habituals el llistat de persones PREMIADES beneficiàries de manera provisional.
Les persones premiades hauran d'acreditar a partir de l'endemà a la publicació de la relació
de premiats en els 10 dies hàbils posteriors, mitjançant factura de compra, tiquet o
document vàlid en Dret, les compres, el número de tiquet de les quals van incloure en el
cupó participant premiat i emplenar el model d'instància per a sol·licitar la inclusió com a
persona beneficiària en la present campanya. Aquesta acreditació i presentació de sol·licitud
s'efectuarà de manera presencial en l'Àrea de Desenvolupament Local, en el termini
habilitat, o podrà realitzar-se via telemàtica mitjançant signatura digital a través de la web
municipal.
La instància inclourà:
- Autorització expressa a favor de l'Ajuntament d'Alaquàs perquè aquest procedisca a
revisar si l'interessat està empadronat al municipi.
-Declaració responsable en la qual s'expresse que l'interessat no incorre en cap causa de
prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions previstes en l'article 13.2 de la Llei
General de Subvencions.
-Hauran d’aportar també la fotocòpia del DNI o NIE.
Si la sol·licitud o la documentació que l'haja d'acompanyar presentaren deficiències o
omissions, es requerirà al sol·licitant perquè, en un termini màxim i improrrogable de cinc
dies hàbils a comptar des de l'endemà a la recepció del requeriment, que esmene la falta o
acompanye els documents preceptius. Si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua
petició, prèvia resolució administrativa. Únicament es destinaran les dades facilitades per a
la finalitat objecte de la present subvenció, sense que es puguen destinar a altres finalitats.
En els models d'instància haurà de constar el consentiment de l'afectat del tractament de les
dades personals que el concerneixen, de conformitat amb el que es disposa en l'article 6 de
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals.
6.3 Acreditats els extrems de la participació determinats en les presents bases pels
premiats, se'ls farà lliurament del premi en forma de Targeta prepagament, en l'Agència de
Desenvolupament Local, acreditant la recepció de manera expressa pels beneficiaris.

Base 7a. Procediment de concessió.
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7.1. La concessió de l'ajuda regulada en aquesta convocatòria es realitzarà d'acord amb
el que s'estableix als articles 22.1 i 23 a 27 de la Llei General de Subvencions.
7.2. La instrucció del procediment correspondrà al Servei d'Agència de Desenvolupament
Local, que realitzarà d'ofici quantes actuacions estime necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de formular la proposta
de resolució.
7.3. Es nomenarà una Comissió de Valoració composta per la persona titular de la
regidoria coordinadora de l'Àrea amb competència en matèria de Comerç o persona en qui
delegue, que actuarà com a president/a, el secretari/ària de la Corporació o persona en qui
delegue, que actuarà com a secretari/ària amb veu, però sense vot, la persona titular de
la regidoria de Desenvolupament Local, i tres persones tècniques municipals nomenades per
la persona titular de la regidoria que ostente la presidència, a més de suplents en totes
elles.
7.4. La concessió de la subvenció s'efectuarà en règim de concurrència competitiva.
7.5. Realitzat el sorteig, es publicarà en la pàgina web i els mitjans de comunicació
habituals el llistat de persones PREMIADES beneficiàries de manera provisional.
7.6. Transcorregut el termini establit per a presentar el model d'instància per a sol·licitar
la inclusió com a persona beneficiària en la present campanya, i aportada la documentació
requerida, es publicaran els següents llistats:
a) Persones BENEFICIÀRIES la sol·licitud i la documentació de les quals compleixen els
requisits establits en la convocatòria.
b) Persones NO BENEFICIÀRIES la sol·licitud de les quals i/o documentació no compleixen
els requisits establits en la convocatòria.
7.7. Transcorregut el termini per a al·legar i esmenar, reunida la Comissió de Valoració,
elevarà proposta de resolució perquè la sotmeta a aprovació de l'òrgan competent i es
procedisca a la seua posterior publicació. La resolució serà objecte de publicació, a la pàgina
web municipal, al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament i en la Base de Dades Nacional
de Subvencions, i aquesta publicació assolirà els efectes de la notificació.
7.8. La resolució de concessió de les subvencions contindrà l'atorgament de les
subvencions, i incorporarà, en el seu cas, les condicions, obligacions i determinacions
accessòries al fet que s’ha de subjectar la persona beneficiària d'aquestes.
7.9. El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà com a màxim de 2 mesos a
comptar des de l'endemà a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. La
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resolució posarà fi a la via administrativa, i es podrà 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.

Base 8a. Pagament i justificació de l'ajuda.
El pagament de les ajudes de realitzarà mitjançant lliurament d'una targeta prepagament
d'una única recàrrega, emesa per l'entitat Caixa Popular, amb un valor de 100 €.
L'administració concedent es reserva la facultat de requerir als beneficiaris de l'ajuda,
amb posterioritat a la data establida com a límit per al canvi del premi, les factures de
compra, tiquet o document vàlid en Dret, que acrediten la despesa de l'import del premi als
comerços adherits conforme al que s'estableix en les presents bases. La invalidesa o
il·legalitat d'aquestes factures o tiquets serà causa de reintegrament sense perjudici de la
incoació de l'oportú expedient sancionador.

Base 9a. Obligacions de les persones beneficiàries.
Són OBLIGACIONS de les persones beneficiàries:
a) Complir amb l'objectiu que fonamenta la concessió de les subvencions, que en el
present cas implica destinar única i exclusivament l'ajuda a l'adquisició de productes o
serveis dels comerços i empreses adherits com a entitats col·laboradores.
b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent, així com
qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans
competents, aportant la informació que li siga requerida en l'exercici de les seues actuacions
anteriors.
d) Conservar la documentació justificativa de l'aplicació dels fons rebuts durant almenys
tres anys des de la recepció de la subvenció.
e) Procedir al REINTEGRAMENT dels fons percebuts en els següents casos:
1. Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant
aquelles que l’hagueren impedit.
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2. Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció
del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
3. Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes
establits en l'article 30 de la Llei General de Subvencions (LGS) i, en el seu cas, en les normes
reguladores de la subvenció.
4. Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les persones
beneficiàries, així com dels compromisos assumits per aquestes, amb motiu de la concessió
de la subvenció, sempre que afecten o es referisquen a la manera en què s'han d'aconseguir
els objectius, realitzar l'activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
5. Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a l’ús comerços
adherits i persones beneficiàries, així com dels compromisos assumits per aquestes, amb
motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d'això es derive la
impossibilitat de verificar l'ocupació donada als fons percebuts, el compliment de l'objectiu,
la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol
Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals.
6. L'adopció, en virtut del que s'estableix als articles 87 a 89 del Tractat de la Unió
Europea, d'una decisió de la qual es derive una necessitat de reintegrament.
f) L'acceptació de la Targeta precarregada amb el premi i la seua posterior utilització en
la campanya suposa l'acceptació d'una subvenció de l'Ajuntament d'Alaquàs a favor de la
persona que realitza la compra. Aquesta subvenció es considera guany patrimonial a l'efecte
de l'IRPF i està subjecta a les obligacions fiscals corresponents.

Base 10a. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions.
10.1. Les subvencions objecte de les presents bases seran compatibles amb altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualssevol altres administracions o ens públics o privats, estatals, de la Unió Europea o
d'organismes internacionals, sempre que no excedisca el cost de l'actuació subvencionada i
sense perjudici del que sobre aquest tema poguera establir la normativa reguladora de les
altres subvencions concurrents.
10.2. L'import de les subvencions regulades en aquestes bases en cap cas podrà ser de
tal quantia que aïlladament, o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres
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administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat
subvencionada.

Base 11a. Modificació de la resolució.
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de
l'entitat interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions
tingudes en compte per a la concessió impedisca o dificulten la consecució de l'interés
públic perseguit i no s’irroguen perjudicis econòmics a l'entitat beneficiària.

Base 12a. Protecció de dades personals de les persones beneficiàries.
D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aqueixes dades i a la Llei Orgànica
3/2017, de 5 de desembre de Protecció de dades personals i garanties de drets digitals.
S'informa les persones beneficiàries que:
El responsable del tractament de dades és l'Ajuntament d'Alaquàs, C/Major, 88, Alaquàs,
46970, València.
La delegada de protecció de dades és GOVERTIS ADVISORY SERVICES, SL. Correu
electrònic: dpd@alaquas.org
La finalitat el tractament de dades és donar ajudes per al foment del comerç local.
Categoria de dades de tractament: dades identificatives. Dades identificatives dels
representants legals.
Dades econòmiques: Factures, Seguretat Social, Hisenda.
Legitimació del tractament: Article 6.1 c) Compliment d'una obligació legal, en interés
públic o en l'exercici de poders públics del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d'abril de 2016.
Les persones beneficiàries tenen dret a sol·licitar del responsable del tractament l'accés
a les dades personals, la rectificació o supressió, la limitació del tractament, l'oposició, així
com el dret a la portabilitat de les dades, així com presentar una reclamació davant l'Agència
Estatal de Protecció de dades.
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L'Ajuntament operarà i connectarà per a la comprovació de les dades personals amb els
següents organismes: Òrgans de l'Estat, Generalitat, Seguretat Social i entitats bancàries.
Descripció general de mesures tècniques i organitzatives de seguretat: Esquema nacional
de Seguretat. Normativa interna de seguretat.
L'Ajuntament d'Alaquàs, en compliment del principi de seguretat del tractament de les
dades de l'article 32 del RDPD de la UE, adoptarà les mesures tècniques suficients amb la
condició de garantir un nivell de seguretat.
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