“Resum CONVOCATÒRIA D'AJUDES A EMPRENEDORS/ORES PER A LA CREACIÓ DE NOVES
ACTIVITATS EN LA LOCALITAT DE MUTXAMEL, anualitat 2019”
OBJECTE
Regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a ajudar la creació de
noves activitats empresarials o professionals a Mutxamel, que ajuden amb els costos econòmics de la posada
en marxa de l'activitat.
DESTINATARIS DE LES AJUDES
Les ajudes van destinades a:
1) Persones que es troben sense ocupació abans d'iniciar una activitat en el municipi de Mutxamel:
La definició del concepte “persona sense ocupació” atén els dos estats següents:
•

Persones desocupades: persones inscrites en una oficina d'ocupació Servef, s’acreditarà a través del
“Certificat de Situació Laboral” emés per l'oficina d'ocupació.

• Persones inactives: persones no inscrites com a demandants d'ocupació que es troben sense ocupació.
El seu estat s'acreditarà a través de la presentació de certificat de vida laboral, emés per la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
2) Persones que encara que estiguen treballant abans d'iniciar l'activitat, ho estiguen amb un contracte de
treball a temps parcial, el percentatge del qual sobre la jornada a temps complet no superarà el 25%.
3) Autònoms o microempreses, que vagen a desenvolupar una nova activitat a Mutxamel mitjançant un
contracte de traspàs.
REQUISITS
Amb caràcter general:
-

Que l'establiment empresarial o professional es trobe en el terme municipal de Mutxamel, o en
absència d'aquest, el domicili fiscal.

-

Que l'activitat haja començat a partir de l'1 de setembre de 2018. S’entendrà com a data d'inici
d'activitat la que figure en la declaració censal d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris.

-

No obtindrà la condició de beneficiari, qui incórrega en alguna de les circumstàncies previstes en l'art.
13.2 i art. 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com qui tinga
pendent de justificar alguna subvenció municipal pagada anteriorment, una vegada transcorregut el
termini establit de justificació.
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-

En el cas d'haver constituït societats o comunitats de béns, només podran presentar-se aquelles en les
quals almenys el 50% del capital social estiga subscrit per persones sense ocupació prèviament a la
data d'inici d'activitat o, si treballen abans d'iniciar l'activitat, que ho siga amb un contracte de treball
a temps parcial, el percentatge del qual sobre la jornada a temps complet no supere el 25%.

ACTIVITAT SUBVENCIONABLES
1. Les ajudes objecte de concessió es destinen a incentivar la posada en marxa de noves activitats
empresarials o professionals en la localitat de Mutxamel, dutes a terme pels destinataris dels supòsits a) i b) de
la Base Tercera, (és a dir, aturats o empleats a temps parcial amb contracte menor a 25% de la jornada laboral),
ja siga com a persona física que en el seu nom propi desenvolupa l'activitat, o mitjançant la seua participació,
com a soci, comuner o similar, en una persona jurídica o entitat en règim d'atribució de rendes. En aquest cas,
només podrà atorgar-se una única ajuda per activitat empresarial o professional, amb independència que en
la mateixa participe més d'una persona que reunisca els requisits assenyalats per a ser beneficiari de l'ajuda.
2. Igualment, les ajudes es destinen a donar suport als autònoms o microempreses que vagen a
desenvolupar una nova activitat a Mutxamel mitjançant un contracte de traspàs.
OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Entre altres establides en la convocatòria, mantindre l'activitat com a mínim un any.
En tot cas, els beneficiaris de les subvencions municipals han de complir les obligacions genèriques previstes
en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Mutxamel. Específicament, els beneficiaris han de
complir, entre altres establides en les bases, les obligacions següents:
•
•

Mantindre l'activitat per a la qual sol·licita l'ajuda com a mínim un any, a comptar des de l'alta en el
Cens d'Obligats Tributaris.
Adoptar les mesures de difusió de caràcter públic del finançament de l'activitat que siga
objecte de la subvenció mitjançant la llegenda “amb el suport de l'Ajuntament de Mutxamel”,
seguida de l'anagrama, segons el model tipogràfic oficial que facilitarà l’Ajuntament.

La mera presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació de les bases que regixen la convocatòria i el
compromís de qui sol·licita de complir les obligacions i deures que se’n deriven.
QUANTIA I COMPATIBILITAT DE LES AJUDES
1.- Les ajudes a atorgar consistiran en una ajuda econòmica per import màxim de 2.000€ per beneficiari . Si
qui sol·licita presenta un pressupost o justificants de despeses per import inferior a 2.000 €, l'ajuda que puga
concedir-se serà equivalent a l'import contemplat en els pressupostos i factures, reflectits en la memòria
explicativa de despeses que presente. (Aquestes despeses han d'estar relacionades en tot cas amb la posada
en marxa de l'activitat per a la qual sol·licita l'ajuda. També es donen suport a les despeses de cotitzacions de
seguretat social del Règim especial de Treballadors Autònoms corresponents als mesos des de l'inici de
l'activitat fins a desembre de 2019).
2.- Les activitats podran ser objecte d'altres subvencions públiques, i és obligatòria la declaració dels
cofinançaments que hi haja. En cap cas l'import de la subvenció podrà ser de tal quantia que la suma de la
subvenció concedida juntament amb altres ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, supere el
cost de l'activitat subvencionada.
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LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds s'ajustaran al model normalitzat d'imprés, facilitat per l'Ajuntament de Mutxamel, i aniran
acompanyades de la documentació i informació requerides en les bases. Es presentaran preferentment en
l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Mutxamel
El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes serà des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en
el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, fins al 31 d'agost de 2019.
CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les ajudes es concediran conformement als principis de publicitat, concurrència i objectivitat, i es tramitaran
a través del procediment de concurrència competitiva, i s’establirà com a criteri de prelació l'ordre de
presentació de la sol·licitud, sempre que qui sol·licita reunisca els requisits exigits en la convocatòria i
acompanye la documentació establida en les bases.
LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES, JUSTIFICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT.
1.- La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada complits i justificats documentalment els requisits
establits per a accedir a la condició de beneficiari, mitjançant la presentació de la documentació indicada, i es
lliurarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda reconeguda a cada beneficiari, mitjançant transferència bancària.
2.- Si el beneficiari no ha aportat factures i justificants de pagament per l'import de les despeses recollides
en la convocatòria quan ha sol·licitat l’ajuda, haurà de fer-ho per a justificar-la, en el termini establit en la
resolució de concessió de l'ajuda. El termini estarà comprés dins de l'any 2019, i es podrà ampliar a 2020 per a
justificar, si escau, les despeses de cotitzacions de l'emprenedor a la Seguretat Social.
La documentació de caràcter econòmic que s’ha de presentar ha de justificar les despeses ocasionades
en la realització de l'activitat subvencionada. Ha de presentar-se còpia de les factures o documents de valor
probatori equivalent, que acrediten les despeses. També es presentarà documentació acreditativa del seu
pagament: rebuts, transferències o càrrecs bancaris.
Per a justificar les despeses de cotitzacions de l'emprenedor a la Seguretat Social, es presentarà
justificant del seu ingrés en la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Aquesta informació té caràcter il·lustratiu, podeu conéixer el text íntegre si consulteu la convocatòria d'ajudes a
emprenedors/ores per a la creació de noves activitats en la localitat de Mutxamel, anualitat 2019.
Publicades en el BOP núm. 63 de data 1 d’abril de 2019. En la pàgina web de l'Ajuntament de Mutxamel
www.mutxamel.org podeu accedir a les bases i impresos de sol·licitud.
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