CONVOCATÒRIA: PROGRAMA DE “SUBVENCIONES ELX EMPRÉN”
Aquesta convocatòria per a la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, que
contempla el pla “Elche Emprén”, s'enquadra dins de les mesures promogudes per l'Excm.
Ajuntament d'Elx per a fomentar el desenvolupament socioeconòmic del municipi mitjançant
el suport a les iniciatives emprenedores, a la consolidació i innovació empresarial, i a la
generació d'ocupació estable i de qualitat.
El pressupost global màxim per a aquesta convocatòria és de 180.000 €, amb càrrec a la
partida pressupostària núm. 15.361/20/18 PLA ELX EMPRÉN.
Aquestes ajudes seran compatibles amb les que es puguen obtenir d'altres entitats per al
mateix objecte (amb el límit del cost total del projecte subvencionable).
Per a informació, formularis de sol·licitud i altra documentació els interessats poden dirigir-se a
l'Oficina Municipal de l'Emprenedor (C/ Fira, 18. Tel.: 966 658 200). Així mateix, estaran
disponibles en la pàgina Web municipal: www.elcheemprende.com
Les subvencions incloses en aquesta convocatòria es regiran per allò que es preveu a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel Reglament que desenvolupa
aquesta llei de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i per la Base
núm. 27 de les d'execució del pressupost de l'exercici 2018, publicades íntegrament en el
Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del dia 17 de gener de 2018.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1a OBJECTE
L'objecte d'aquestes subvencions, concedides en règim de concurrència competitiva, és
recolzar la creació i consolidació d'empreses en el municipi d'Elx, amb la consegüent generació
d'ocupació, mitjançant el finançament parcial de les despeses d'engegada i inversió
d’aquestes.
2a BENEFICIARIS I REQUISITS
Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions les empreses privades situades en el municipi
d'Elx, qualsevol que siga la seua forma (persones físiques, jurídiques o comunitat de béns) que
reunisquen els següents requisits:
a) Estar constituïdes des de l'1 de gener de 2017, d'acord amb l'alta d'activitats en el Cens
Tributari, que es mantinga en actiu en el moment de la concessió, és a dir, que no s'haja donat
de baixa en l'activitat ni s'haja procedit al seu traspàs, i que no haja obtingut cap subvenció per
aquest mateix concepte en anterior convocatòria.
b) Justificar un mínim de 3.000 € (IVA exclòs) en concepte de cost del projecte, considerant
com a tal la inversió inicial i les despeses d'engegada i funcionament.
c) Estar situades en el terme municipal d'Elx.

d) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions fiscals i tributàries davant
l'Administració estatal, autonòmica i local, i amb la Seguretat Social.
També podran accedir a les ajudes les empreses preexistents que en el desenvolupament del
seu projecte creen un nou centre de treball, mantenint el primer i ampliant el nombre de
treballadors, sempre que s'acredite la generació d’almenys un lloc de treball de caràcter
indefinit a jornada completa, i s’haurà de complir, a més, els requisits anteriors.
No es considerarà nou projecte, o nou centre de treball, quan en els sis mesos anteriors a la
nova alta en el Cens Tributari s'haguera donat de baixa en la mateixa activitat econòmica en
l'esmentat cens.

3a PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI
1. Les sol·licituds es troben a la disposició de la persona interessada en la web municipal
www.elcheemprende.com, i hauran de presentar-se per duplicat en el Registre General de
l'Ajuntament d'Elx, o en qualssevol de les formes previstes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les
sol·licituds s’hauran d'acompanyar de la següent documentació (original i còpia per a la seua
verificació):
a) Documentació acreditativa de la personalitat del/de la sol·licitant (escriptures de constitució
i CIF en cas de societat, i NIF en cas d'empresa individual). Si escau, en representació de qui
actua.
b) Inscripció en el Registre Censal d'Hisenda per a l'activitat econòmica que desenvolupe o, si
escau, últim rebut acreditatiu del pagament de l'Impost d'Activitats Econòmiques.
c) Certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Ocupació i la Tresoreria General de la Seguretat Social, expressius
d'estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, la
validesa de la qual haurà d'estendre's fins al moment de l'atorgament de la subvenció.
d) Declaració responsable de no trobar-se culpable en les prohibicions per a obtenir la condició
de beneficiari arreplegades a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.*
e) Comunicació d'altres ajudes públiques o privades que haguera obtingut o sol·licitat per als
mateixos costos.
f) Còpia dels contractes de treball, degudament registrats pel SERVEF o signats per les parts,
juntament amb el justificant de la comunicació telemàtica al SERVEF, en els quals conste com a
ocupador el sol·licitant i com a centre de treball el de l'empresa, si escau.
g) Altes i/o variació de dades dels treballadors, i l’últim TC-1 i TC-2, si escau.
h) Altes en el règim especial d'autònoms i l’últim rebut acreditatiu del pagament, si escau.
i) DARDE dels autònoms i treballadors a considerar com a generació de llocs de treball amb
caràcter indefinit o temporal a jornada completa, si escau.
j) Memòria descriptiva de l'empresa.*
k) Fitxa de dades Registre a Tercers, quan el/la sol·licitant siga una societat mercantil i, en el
cas de persones físiques, document justificatiu de titularitat de compte.
l) Factures justificatives del cost del projecte, que hauran de complir els requisits establits en el
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les
obligacions de facturació, acompanyades del corresponent justificant de pagament. Els
documents aportats hauran d'ajustar-se a allò que s'estableix a la Base 27 de les bases
d'execució del pressupost vigent d'aquesta corporació, i s’aportarà, juntament amb aquests,

còpia per a procedir a la seua compulsa. Dits originals seran segellats fent constar que les
activitats han sigut subvencionades per l'Ajuntament d'Elx.
En el cas que s’hi aportaren documents justificatius en llengua estrangera, s’hi haurà d'aportar
còpia traduïda literalment.
L'import d'aquestes factures no podrà ser inferior a 100 euros (IVA exclòs).
D’acord amb allò que es recull a l'article 7.1 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació
de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la
intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, no podran acreditar-se
pagaments en efectiu per un import igual o superior a 2.500 euros, o el seu contravalor en
moneda estrangera.
Quan la inversió i les despeses es realitzen amb anterioritat a la constitució de la societat
mercantil o a l'alta en el Cens d'Obligats Tributaris (model 036 o 037), els pagaments
d'aquestes factures hauran d'efectuar-se amb càrrec a compte bancari titularitat del/de la
sol·licitant quan es tracte d'un/a autònom/a, o en compte bancari titularitat d'algun dels socis
en el supòsit de societat mercantil, i s’hi haurà d'aportar l’informe justificatiu de tals
circumstàncies.
No s'admetran com a justificants de la inversió i de les despeses realitzades factures en què la
seua data d'emissió diste més de sis mesos respecte a la data d'alta en el Cens d'Obligats
Tributaris, ni aquelles altres que s'hagen emés i/o pagat després de la data de finalització de
termini de presentació d'instàncies.
m) Si l'activitat es pretén desenvolupar en local o nau determinada, s’hi haurà d'indicar si s'ha
obtingut/sol·licitat o presentat l'instrument d'intervenció necessari per al seu exercici.
n) Documentació que acredite les altres circumstàncies rellevants per a la valoració de
l'expedient d'acord amb els criteris d'avaluació.
* Els documents d), j) i k) es presentaran segons el model facilitat per l'Ajuntament d'Elx.
2. El termini de presentació de sol·licituds comprendrà, des de l'endemà a la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de l'extracte d'aquesta convocatòria, fins al 30 de setembre de
2018.
3. Qualsevol modificació o renúncia a la realització de l'activitat o projecte subvencionable
haurà de ser comunicat immediatament mitjançant instància dirigida a la Regidoria de
Promoció Econòmica, a través del Registre General de l'Excm. Ajuntament d'Elx, per a la seua
valoració i, si escau, adoptar els acords pertinents respecte a la subvenció concedida.

4a QUANTIA DE LES AJUDES I CRITERIS D'AVALUACIÓ
1. La quantia de la subvenció podrà aconseguir l'import del cost global del projecte acreditat,
amb un màxim de 3.500 euros.
2. Les ajudes es concediran fins a esgotar el pressupost existent, i es resoldran per ordre
d'entrada en el Registre General de l'Ajuntament d'Elx, aplicant-se el barem d'avaluació que
s'adjunta com a annex I i que de forma especial valorarà:
a) La generació d'autoocupació i/o ocupació.

b) La contractació de persones amb dificultats especials d'inserció laboral.
c) Que l'empresa adopte una de les formes jurídiques d'economia social.
d) Que la iniciativa es trobe dins dels sectors següents:
1. Projectes empresarials de base tecnològica o empreses innovadores.
2. Activitats integrades en epígrafs industrials (segons el CNAE).
3. Activitats de protecció i gestió del medi ambient i desenvolupament sostenible.
4. Activitats relacionades amb el Camp d’Elx.
5. Activitats relacionades amb el sector turístic.
6. Activitats relacionades amb activitats culturals i esportives.
7. Activitats relacionades amb el sector del calçat.
i) L'acreditació d'iniciatives en matèria de responsabilitat social corporativa, mediambiental o
en igualtat d'oportunitats.
f) La inversió prevista.

5a TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
1. El procediment s'iniciarà prèvia petició de les persones interessades presentada dins del
termini assenyalat (des de l'endemà a la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el
BOP fins al 30 de setembre de 2018).
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats a l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no
s'acompanye la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria resulte exigible, es
requerirà la persona interessada perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils
esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fes, se
li tindrà per desistida de la seua petició.
2. Durant la instrucció, l'Ajuntament d'Elx podrà requerir de la persona sol·licitant qualsevol
document o dada aclaridora que estime necessari per a la resolució de l'expedient, així com
comprovar “in situ” les condicions presentades per la persona sol·licitant.
3. La determinació del compliment dels requisits exigits en aquesta convocatòria serà
efectuada per una comissió formada pels tècnics de la Regidoria de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament d'Elx; per a això, podrà requerir de la persona sol·licitant qualsevol document o
dada aclaridora que estime necessari.
4. Finalment, segons es vaja resolent, la Comissió emetrà les diferents propostes que
contindran la relació de persones sol·licitants per a les quals es proposa la concessió de la
subvenció obtinguda segons els criteris de valoració, i s’assignaran els imports de la subvenció
fins a esgotar el pressupost total existent. Igualment, es proposarà la relació de sol·licituds
desestimades i la motivació de la desestimació. La documentació justificativa de la despesa
realitzada estarà subjecta a l’informe de fiscalització que s'unirà a la proposta de la Comissió.
5. Les propostes seran elevades a la Junta de Govern Local, que adoptarà la resolució que
procedisca abans del dia 30 de novembre de 2018.
6. La resolució serà notificada a les persones peticionàries en el termini d'un mes des de la
seua adopció, i contindrà expressament la quantia, les condicions i les obligacions a què
s’hauran de subjectar les persones beneficiàries, entre les quals la de donar publicitat de la
col·laboració de l'Ajuntament d'Elx en el finançament de l'activitat objecte de la subvenció.

7. Quan els imports de les subvencions atorgades, individualment considerades, siguen de
quantia inferior a 3.000 euros, la publicació de l'acord de concessió s'efectuarà en el Tauler
d'Edictes de l'Ajuntament per un termini de 20 dies. En cas contrari, es procedirà a la seua
inserció en el BOP.
8. La citada resolució posa fi a la via administrativa, i podran les persones interessades
interposar en contra d’aquesta, i davant l'òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes i amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició, previ al contenciós administratiu; o aquest
directament en el termini de dos mesos davant l'òrgan competent de la jurisdicció contenciosa
administrativa, comptats tots dos terminis a partir de l'endemà a aquell en què siga rebuda
aquesta notificació per la persona interessada.

6a OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI
Són obligacions de la persona beneficiària:
1. Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de les subvencions.
2. Justificar davant l'òrgan que la concedeix o l'entitat col·laboradora, si escau, el compliment
dels requisits i de les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.

7a MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ I DEVOLUCIÓ DE QUANTITATS.
1. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció podrà
donar lloc a la modificació de la resolució de la seua concessió.
2. Atés que l'import de la subvenció concedida no podrà ser superior, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions al cost de l'activitat subvencionada, la persona sol·licitant
haurà de comunicar a l'Ajuntament d'Elx l'obtenció d'altres subvencions tan prompte com
tinga coneixement del fet. La quantia de l'ajuda podrà ser objecte de reintegrament o
modificació per aquesta causa, i quedarà, si escau, reduïda en l'excés sobre el cost.
3. Així mateix, es procedirà al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats a
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

8a PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA.
Aquesta convocatòria es publicarà en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i en la
pàgina web municipal. Es publicarà un extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província d'Alacant.

ANNEX 1: CRITERIS D'AVALUACIÓ

CRITERIS D'AVALUACIÓ

PUNTS (en euros)

1. Per engegada de nova activitat econòmica.

1.000

2. Generació d'ocupació estable.
a) Per cada autònom/a
b) Per cada contracte indefinit
c) Per cada contracte temporal a jornada completa (mínim 6 mesos durada)

500
500
250

La puntuació màxima per generació d'ocupació es limita a 500 euros.
Es considerarà generació de lloc de treball l'alta d'una autònom/a o treballador/a per compte
d'altri que procedisca d'una situació legal de desocupació, és a dir, que amb caràcter previ a
aquesta es trobara inscrit/a en el SERVEF com a demandant d'ocupació.
3. Accés al mercat de treball de persones amb dificultats especials d'inserció laboral (es
tindrà en compte tant als/ a les autònoms/e com a les persones contractades).
a) Dones
b) Majors de 45 anys
c) Menors de 30 anys
d) Persones amb un grau de discapacitat acreditada igual o superior al 33%
i) Persones inscrites en la borsa d'ocupació municipal
f) Parats de llarga durada (més d'un any)
g) Víctimes de violència de gènere

500
500
500
500
500
500
500

La puntuació màxima, en aquest apartat, es limita a 500 euros.
4. Sectors d'Interés
a) Projectes empresarials de base tecnològica o empreses innovadores
500
b) Activitats integrades en epígrafs industrials (segons el CNAE)
500
c) Activitats de protec. i gest. del medi ambient i desenvolupament sostenible 500
d) Activitats relacionades amb el Camp d’Elx
500
i) Activitats relacionades amb el sector turístic
500
f) Activitats relacionades amb activitats culturals i esportives
500
g) Activitats relacionades amb el sector calçat
500
Quan l'activitat desenvolupada siga susceptible d'enquadrar-se en més d'un apartat dels
anteriorment relacionats, se’n valorarà només un.
5. Cost del projecte (IVA no inclòs)
Per projecte amb cost mínim de 3.000 euros

1.000

No obstant això, l'import de la subvenció a percebre no superarà, en cap cas, el cost global del
projecte acreditat, amb un màxim de 3.500 €.
Elx, 6 de febrer de 2018.
El Regidor de Promoció Econòmica

Héctor Díez Pérez

