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La situació actual de crisi econòmica té com a principal i més alarmant conseqüència 

la destrucció de llocs de treball i l’augment de l’atur. Revertir esta tendència i propiciar 

un major benestar social és un dels objectius a aconseguir. L’Ajuntament de Picanya 

es proposa contribuir a la promoció social local mitjançant la creació d’ajudes 

econòmiques al Foment de l’Ocupació que té en compte dues línies:  

1. Ajudes al Foment de la Contractació de persones aturades de Picanya  

2. Ajudes al Foment de la Iniciativa Emprenedora 

Totes elles dins dels requisits i condicions previstes a la present convocatòria pública 

i bases reguladores.  

1. CONDICIONS GENERALS 

1.1 OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Les ajudes es destinaran a les persones que estant aturades inicien una activitat 
econòmica en l’àmbit del RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) -
com treballador/a autònoma, associada a una cooperativa o xicoteta empresa amb 
qualsevol fórmula mercantil legalment admesa en dret- i també, a les empreses que 
contracten persones aturades empadronades a Picanya, tot amb els requisits i 
condicions específiques de les Bases Reguladores d’ambdues línies; des de l’1 de 
gener fins el 30 de novembre de 2016. 

Les ajudes, en les condicions especificades tenen dues convocatòries: 

1.- Instàncies presentades fins al 30 de juny de 2016, en la que es 
contemplen les altes en seguretat social amb caràcter retroactiu des de l’1 de 
gener de 2016. 
2.- Instàncies presentades des de l’1 de juliol fins al 30 de novembre 
de 2016. 

 

1.2 FINANÇAMENT  

Per a atendre l’import de les ajudes a concedir en la present convocatòria, queda 
afectada l’Aplicació Pressupostària 241.226.99 consignada per a Foment de 
l’Ocupació. S’atendràn les sol·licituds de les dues línes d’ajudes establertes a raó de 
1.200€ per sol·licitud que acomplesca els requisits i, disposant d’un total de 25 
ajudes per al 2016, de les quals 13 ajudes seran per a la primera convocatòria i 12 
per a la segona. 

En el cas que no s’esgotara el crèdit de la primera convocatòria, es passaria a la 
segona. 

No obstant això, de conformitat amb l’article 55 del Reial Decret 887/2006, no serà 
necessari fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen 
els requisits establits, en el cas que el crèdit consignat a cadascuna de les 
convocatòries fòra suficient. 
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1.3 PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS 

Les sol·licituds, una per a cadascún dels contractes per als que se sol·licita ajuda, es 
presentaran al Servei DIGA’M de l’Ajuntament de Picanya i s’ajustaràn al model 
normalitzat, que s’anexa a les presents bases, també estará disponible al web 
municipal www.picanya.org 

A la sol·licitud s’acompanyarà la documentació assenyalada a les presents Bases 
segons la linia d’ajuda a la que s’opte. En cas de presentar més d’una sol·licitud 
d’ajuda, el/la interessat/da presentarà una sola vegada la documentació comuna 
reflectida en les corresponents Bases (Manteniment de Tercers, document d’identitat, 
acreditació de la representativitat legal, etc.) 

 
1.4 PROCEDIMENT D’INSTRUCCIÓ I CONCESSIÓ  

Les ajudes econòmiques ací regulades es concediran per concurrència competitiva: 
en acord motivat i emès per la Comissió de Valoració que se constituirà a tal efecte 
i que estarà formada per: 

- Secretari o funcionari/a en qui delegue 
- Direcció de l’Àrea de Serveis Personals o funcionari/a en qui delegue 
- Tècnic Municipal de l’Area de Serveis Personals 

Durant la instrucció, l’Ajuntament de Picanya podrà realitzar d’ofici quantes 
actuacions estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de 
les dades en virtut de les quals haurà de formular-se la proposta de resolució. 

Aprovada la proposta de resolució definitiva, i d'acord amb el previst en l'article 89 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i, si escau, en la corresponent 
norma o convocatòria, la Comissió de Valoració resoldrà el procediment de forma 
motivada i, en tot cas hauran de quedar acreditats els fonaments de la resolució que 
s'adopte. 

Tota sol·licitud rebuda serà resolta de manera expressa i notificada en els termes 
previstos en l'art. 58 i 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, del règim jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, on constarà 
també l’import de l’ajuda concedida. 

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos a comptar des 
de la data de finalització de cada convocatòria. El venciment del termini sense haver 
notificat la resolució, legitimarà a les persones interessades per entendre 
desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció. 

 
1.5 JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

Les ajudes es faran efectives amb posterioritat a la notificació de la Resolució 
expressa i prèvia justificació per la persona beneficiària que s'han complert els termes 
d'aquesta convocatòria i bases. L’Ajuntament de Picanya ingressarà per 
transferència bancària en el compte determinat pel beneficiari/a, del que siga titular, 
la quantia corresponent a la subvenció que figura a la resolució segons la disposició 
de fons de la Tresoreria Municipal. 
 
1.6 OBLIGACIONS DE LES PERSONES I ENTITATS BENEFICIARIES 

Facilitar quanta informació relacionada amb la subvenció concedida li siga requerida, 
així com comunicar les incidències que puguen produïr-se. 

http://www.picanya.org/
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Comunicar a l'Ajuntament de Picanya la sol•licitud o l’obtenció d'altres subvencions o 
ajudes per a la mateixa finalitat. 

Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial 
corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que 
justifiquen l'aplicació dels fons rebuts durant almenys 3 anys a partir del tancament 
del Pla. 

En cas d’Emprenedors/res, mantindré l’activitat objecte de subvenció, durant al 
menys un any. 

La participació en la present convocatòria implica l'acceptació de les bases que la 
regulen. 

 
1.7 MODIFICACIÓ, MINORACIÓ I/O ANUL·LACIÓ DE L’AJUDA INICIALMENT 
CONCEDIDA. REINTEGRAMENT. 

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la 
subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions o ajudes pel mateix 
concepte, podrà ser causa de modificació de la resolució de concessió. 

L'Ajuntament, de conformitat amb l’establert en les Bases d'Execució del seu 
Pressupost, podrà anul•lar total o parcialment la subvenció atorgada quan no s’hagen 
acomplit els termes previstos a les Bases d'aquesta Convocatòria. 

La deficient justificació portarà aparellada minoracions o reintegraments que figuren 
a les condicions específiques de cada línia d’ajudes. 

 
1.8 NORMATIVA APLICABLE 

En tot allò no previst per les presents bases s'estarà al que es disposa l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Picanya, aprovada per Ple en data de 
26 de juliol de 2005, i a la Llei Estatal 38/2003, General de Subvencions, al Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l’esmentada Llei, 
a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
 
 

2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

2.1. BASES REGULADORES DE LES AJUDES AL FOMENT DE LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DE PICANYA PER A L’EXERCICI 
2016 

2.1.1 BENEFICIARIS/ES 

- Els beneficiaris/es seran les empreses o entitats amb personalitat jurídica 
pròpia amb seu o centre de treball, preferentment, al municipi de Picanya o a la seua 
àrea d’influència, que contracten a persones aturades empadronades a Picanya. 

- No podran obtindre la condició de beneficiàries les empreses o entitats en què 
concòrrega alguna de les prohibicions de contractar amb l’Administració segons la 
legislació vigent; ni aquelles que no es troben al corrent en l’acompliment de les 
obligacions amb la Seguretat Social, l’Administració Tributària i l’Ajuntament de 
Picanya. 
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- Els/les treballadors/es, la contractació dels quals siga subvencionada, hauran 
de ser persones veïnes de Picanya, empadronades almenys 3 mesos abans de 
la publicació de la present convocatòria, inscrites a l'Agència de Desenvolupament 
Local i que estiguen en possessió del DARDE actualitzat a la data de contractació. 

- No podrà ser objecte de subvenció, aquells contractes amb els mateixos 
subjectes (contractant i contractat) que altre contracte que haja sigut subvencionat 
en anteriors edicions d’aquest programa. 

- Les empreses que resulten subvencionades poden haver gestionat, les seues 
ofertes d'ocupació a través de l'Agència de Desenvolupament Local. 
 
2.1.2 QUANTÍA DE LES AJUDES  

Resultaran subvencionables amb una ajuda de 1.200,00€ les contractacions que 
tinguen una durada mínima de tres mesos i com a mínim de 30 hores setmanals. 
 
2.1.3 CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DE LES AJUDES I BAREM APLICABLE. 

Les ajudes es concediran fins esgotar el pressupost existent, en base als criteris del 
següent BAREM.  

La puntuació màxima que es pot aconseguir és de 10 punts. 

1. Major durada del contracte: Màxim 5 punts 

• Contractacions entre 3 i 6 mesos de durada: 2 punts 
• Contractacions entre 7 i 12 mesos de durada: 3 punts 
• Contractacions indefinides: 5 punts 

• Les iniciatives emprenedores seran assimilades a la contractació 
indefinida 

2. Major durada de la jornada: Màxim 2 punts 

• Jornada parcial de 30 hores setmanals o més: 1 punt 
• Jornada Completa: 2 punts 

• Les iniciatives emprenedores seran assimilades a jornada completa. 

3. Pertinença de les persones contractades a algun dels “col•lectius 
prioritaris”: Màxim 3 punts 

En l'àmbit de les accions de foment d'ocupació segons l'art. 26 de la 
Llei 56/2003 modificat pel Reial Decret Llei 3/2011 de 18 de febrer: 
0,50 punts per pertinença a un dels col•lectius indicats a continuació: 
 

• Dones víctimes de violència domèstica. 
• Persones aturades de llarga durada (més d’ 1 any inscrit/a 
com a demandant d’ocupació al SERVEF). S’incrementarà la 
puntuació en 0,5 més si la persona està més de 2 anys a l’atur. 
• Persones amb càrregues familiars S’incrementarà la 
puntuació en 0,5 més si la persona és, a més a més, família 
monoparental 
• Persones amb discapacitat. 
• Persones immigrants. 
• Persones aturades menors de 30 o majors de 45 anys. 
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Empat: Davant un possible empat, s’estableix com a criteri diriment 
el següent: 

 Major període de permanència com a demandant d’ocupació, 
acreditat pel document DARDE del SERVEF, tant de les 
persones contractades per les empreses com dels/les 
emprenedors/emprenedores. 

 
2.1.4 EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS 

Tot i acomplir els requisits previstos en estes bases, no podran obtindre la condició 
de beneficiaris d’estes ajudes:  

• Contractacions realitzades per administracions públiques, empreses públiques 
o fundacions públiques. 

• Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a 
disposició del treballador/a en empreses usuàries en què prestaran els seus 
serveis. 

• Contractacions realitzades per empreses que, a causa de la comissió 
d'infraccions molt greus, hagueren sigut excloses com a beneficiàries de 
programes d'ocupació. 

• Contractacions realitzades per empreses sancionades en els dos anys 
anteriors a la presentació de la sol•licitud per la comissió d'infraccions greus o 
molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals. 

• Contractacions realitzades per empreses que l'any 2016 hagueren realitzat 
extincions de contractes en virtut d'acomiadament col•lectiu; o que hagueren 
realitzat extincions de contractes per causes disciplinàries o objectives 
declarades improcedents en 2016 per mitjà de sentència judicial ferma o laude 
arbitral. 

• Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels 
Treballadors. 

• Contractacions en què, l'ocupador o els càrrecs directius o membres dels 
òrgans d'administració de les empreses que revisten la forma jurídica de 
societat, mantinguen amb el treballador/a contractat una relació de cònjuge, 
parella de fet, ascendent o descendent fins al primer grau. 

• Contractacions realitzades amb treballadors/es aturats/des què, en els 24 
mesos anteriors a la data de contractació acollida a esta subvenció, hagueren  
prestat serveis en la mateixa empresa mitjançant un contracte per temps 
indefinit o, si el contracte ha sigut temporal, el nou contracte objecte de la 
subvenció ha de ser superior en durada i jornada. 

• Treballador/es que hagueren finalitzat la seua relació laboral de caràcter 
indefinit per acord mutu, a la mateixa empresa, en el tres mesos anteriors a la 
contractació objecte de la subvenció. 

Estes ajudes a la contractació són compatibles amb les bonificacions de 
quotes a la Seguretat Social i a qualsevol altra ajuda pel mateix concepte sempre 
que juntes, no superen el cost total de la contractació. 
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2.1.5 SOL•LICITUD, DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ. 

Les sol·licituds es podran presentar al servei DIGA’M de l'Ajuntament de Picanya, en 
imprès normalitzat, el qual estarà disponible al web municipal www.picanya.org; i 
també per qualsevol dels procediments establerts en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre. 

El termini de presentació de les sol·licituds serà el comprés entre l'endemà de la 
publicació d'estes Bases al tauló d’anuncis de l’Ajuntament de Picanya i al web 
municipal fins al 30 de novembre de 2016. 

L’alta a la Seguretat Social del treballador/a que dòna dret a l’ajuda haurà de ser 
efectiva abans de la finalització del termini de presentació de sol•licituds. 

La sol·licitud es presentarà acompanyada de: 

 Dades de domiciliació bancària segons model normalitzat  

 Original de la següent documentació (l’original serà tornat a la persona 
interessada una vegada realitzada la compulsa): 
o Documentació acreditativa de la persona sol·licitant: 

 Persona jurídica: CIF de l’empresa i DNI/NIE del representant 
legal 

 Persona física: DNI/NIE 
o Documentació acreditativa del representant legal, en cas de persona 

jurídica (poders notarials, escriptura de constitució...).  
o Certificat original de la Tresoreria de la Seguretat Social com que 

l’empresa està al corrent en les seues obligacions 
o Autorització de consulta de situació davant l’AEAT. 
o Document d’Identitat de la persona contractada. 
o Contracte de Treball que dóna lloc a l'ajuda i comunicació del mateix 

al centre SERVEF d'ocupació. 
o Document d'alta del treballador/a en la Seguretat Social. 
o Document d’Alta de la Demanda d’Ocupació (DARDE) del 

treballador/a contractat/da actualitzat fins a la data de contractació. 
 
Si la sol•licitud o la documentació que haja d'acompanyar-la, presentara deficiències 
o omissions, en el mateix acte es requerirà al sol•licitant perquè en un termini màxim 
i improrrogable de deu dies esmene la falta o presente els documents preceptius. 
Si així no ho fera, es tindrà per desistida la sol•licitud, en els terminis previstos a 
l'article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic i de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant la 
corresponent resolució administrativa. 

 
2.1.6 PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ. 

Es el que figura a l’apartat 1.4 de les Condicions Generals de les presents Bases. 
 
2.1.7 JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. 

Les ajudes es faran efectives per l'Ajuntament de Picanya prèvia justificació per la 
persona beneficiària que s'han complert els requisits d'aquesta convocatòria, 
especialment el manteniment del contracte i l’alta a la Seguretat Social per la durada 
i jornada contemplades a la resolució de l'ajuda. L’esmentat acompliment serà 
acreditat mitjançant la remissió, de la documentació justificativa que a continuació es 
relaciona: 

http://www.picanya.org/
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Documentació justificativa: 

• Original dels documents de cotització a la Seguretat Social TC1 i TC2 
corresponent al període de l'acció subvencionada i del justificant de liquidació. 
• Original de les nòmines i del justificant bancari de les transferències 
realitzades al treballador/a, degudament signades i/o segellades. No 
s'admeten pagaments en metàl•lic ni s'admeten impressions de pantalla o del 
web (internet).  

 
2.1.8 SUBSTITUCIÓ DE LES PERSONES CONTRACTADES 

- En el supòsit de baixes definitives de les persones contractades, per a poder 
mantenir el dret a l'ajuda, l'empresa beneficiària estarà obligada a substituir-
les en un termini de deu dies hàbils, a comptar des de la data de la baixa. 

- La durada del nou contracte deurà ser, com a mínim, igual al temps restant 
del primer contracte i la jornada haurà de ser almenys de 30 hores setmanals, 
també. 

- L'extinció del contracte, i el nou contracte que es produirà per a substituir al 
primer, haurà de ser comunicat a l’Ajuntament de Picanya en el termini de deu 
dies hàbils des de l'alta a la Seguretat Social de la persona contractada que 
ha substituït la baixa, presentant la següent documentació: 

• Original del document de baixa a la Seguretat Social del treballador/a 
substituït. 

• Original del nou contracte i comunicació del mateix al SERVEF, Alta a la 
Seguretat Social del nou treballador/a i document DARDE actualitzat fins a 
la data de contractació. 

 
2.1.9 OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIARIES 

A més del que es disposa a l'art. 14 de la Llei General de Subvencions, i l’apartat 1.6 
de les Condicions Generals d’estes bases, és obligació dels ocupadors que resulten 
beneficiaris formalitzar els contractes de treball per escrit. 

 
2.1.10 MODIFICACIÓ, MINORACIÓ I/O ANUL·LACIO DE LA SUBVENCIÓ 
INICIALMENT CONCEDIDA: 

Quan hi haja una alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió 
de la subvenció la resolució es modificarà en el següent sentit: 

- Quan l'alteració es produixca en la falta de manteniment del contracte durant 
el període mínim de tres mesos o la jornada haja sigut inferior a 30 hores, es 
procedirà a l'anul•lació del total de l'ajuda. 

- Quan l'alteració consisteix en la reducció del període de contractació 
inicialment previst però, aquest segueix sent superior a tres mesos, o 
consisteix en la minoració de la jornada inicialment prevista, però aquesta 
continua sent superior a 30 hores: 

o si aquest factor va ser determinant a l'hora d'atorgar la subvenció, es 
procedirà a l'anul•lació del total de l'ajuda. 

o si no va ser determinant, es procedirà a una minoració proporcional.  
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- Quan es detectés qualsevol altre incompliment de la present normativa amb 
incidència econòmica, es procedirà a una minoració fins al seu ajustament. Si 
l’incompliment tingués un altre caràcter, es procedirà a la anul·lació del total 
de l’ajuda. 

 

2.2. BASES REGULADORES DE LES AJUDES AL FOMENT DE LA INICIATIVA 
EMPRENEDORA AL MUNICIPI DE PICANYA PER A L’EXERCICI 2016. 

2.2.1. PERSONES BENEFICIARIES 

- Els Autònoms individuals, Autònoms Col·laboradors o Autònoms integrants 
en una societat civil o mercantil, on el 51% de les participacions socials de 
l’empresa hagen sigut constituïdes per autònoms i hagen causat alta inicial en 
el Règim Especial de Treballadors Autònoms, des de l’1 de gener i fins el 30 
de novembre de 2016. 

 
2.2.2. REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIARIES 

Les persones beneficiàries deuran acomplir tots i cadascún dels següents requisits: 

1.- Iniciar l’activitat entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2016. Es 
considerarà com a data d’inici de l’activitat la que conste a la Declaració d’Alta 
en el Cens d’Obligats Tributaris (Mod. 036 o Mod. 037). 

2.- Alta inicial en el règim Especial de Treballadors Autònoms a partir de 
l’1 de gener de 2016 i com a màxim fins al 30 de novembre de 2016. 

3.- No haver estat d’alta en el RETA en els 6 mesos anteriors a l’alta 
d’activitat al Cens d’Obligats Tributaris (model 036 o 037) de l’AEAT. 

4.- Estar inscrita com a persona aturada en l’Oficina d’Ocupació SERVEF, 
fins l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. 

5.- No ser deutor a l’AEAT ni a la Seguretat Social. Per a acreditar-ho, es 
presentarà juntament amb la sol·licitud, consentiment exprés (segons model, 
sols per a l’AEAT), de l’emprenedor/a i del titular/responsable de la societat a 
la que pertany l’emprenedor/a; autoritzant a l’Ajuntament de Picanya a 
obtindre de l’Agència Tributaria la informació relativa a les obligacions 
tributàries de forma directa, i de la Seguretat Social s’aportarà certificat 
original de la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb els terminis 
previstos als articles 18 i 19 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel que s’aprova 
el Reglament de la Llei 30/2003, General de Subvencions. 

6.- Estar empadronat/da a Picanya, o ser titular d’un negoci radicat a Picanya. 

No podran obtenir la condició de beneficiari:  
- Les persones en qui concòrrega alguna de les prohibicions previstes en 
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
  
2.2.3.  DESPESES SUBVENCIONABLES 

Seran objecte d'ajuda les Despeses de constitució. Aquesta despesa quedarà 
justificada aportant Declaració Censal d’Obligats Tributaris -model 036 o 037- i amb 
l’Alta a la Seguretat Social, Règim Autònoms. 
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2.2.4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD, DOCUMENTACIÓ I TERMINI 

1. La sol•licitud per a l'obtenció de les ajudes ací regulades, haurà de presentar-se a 
l'Ajuntament de Picanya, servei DIGAM i es formalitzarà en els corresponents 
impresos normalitzats, que es poden obtindre al mateix servei o descarregar-se del 
web municipal www.picanya.org 

2. Les sol•licituds hauran d'acompanyar-se de la documentació que a continuació es 
relaciona:  

- Documentació acreditativa de la persona sol•licitant (N.I.F. o N.I.E.)  
- Targeta de la demanda d'ocupació (DARDE) actualitzada, a la data d’Alta de 

l’Activitat. 
- Informe de Vida Laboral de la persona sol•licitant de la subvenció, actualitzat 

a data de presentació de la sol•licitud. 
- Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (model 036 o 037)  
- Certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la 

Seguretat Social.  
- Certificat de l'entitat bancària en el qual s'acredita la titularitat del compte 

bancari (segons model Manteniment a Tercers). 
- Certificat original de trobar-se al corrent amb les obligacions a la Seguretat 

Social, tant de la persona autònoma com de la societat a la que pertany, si és 
el cas. 

- L’Ajuntament de Picanya podrà demanar factures corresponents a les 
despeses per a les quals se sol·liciten aquestes ajudes, per un import superior 
a la quantia de l’ajuda. 

Aquestes factures hauran d'estar emeses durant el període que comprèn els 
tres mesos previs al començament de l'activitat i fins el dia de la sol•licitud.  
A més, hauran d'acompanyar-se del corresponent justificant bancari de 
pagament, degudament segellat i amb justificació del destinatari. A aquests 
efectes no s'admeten impressions de pantalla d'Internet.  

- Pla d’Empresa que reflectirà tota la informació necessària per descriure 
l’activitat segons model normalitzat, acompanyat dels curricula de tots els 
promotors/es. 

3. La documentació que acompanye a la sol•licitud deurà presentar-se en original. 
Els originals seran retornats una vegada realitzada la compulsa.  

4. Quan la sol•licitud no reunesca els requisits exigits, o falten documents que 
d'acord amb aquestes bases resulten exigibles, en el mateix acte es requerirà a les 
persones interessades perquè en el termini de 10 dies esmenen la falta o 
l’aportació dels documents preceptius, amb indicació que, transcorregut el termini 
sense que ho hagueren fet, es tindrà per desistida la sol•licitud, en els terminis 
previstos a l'article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic i de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant la 
corresponent resolució administrativa. 

 

2.2.5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

Es el que figura a l’apartat 1.4 de les Condicions Generals de les presents Bases. 
 

http://www.picanya.org/
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2.2.6. JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

La justificació es realitzarà d’acord amb els criteris del punt 1.5 de les Condicions 
Generals, a més a més tenint en compte: 

- per a provar el manteniment de l’activitat objecte de subvenció durant al menys 
un any, es presentarà justificant del darrer rebut de pagament de l’Alta 
d’Autònoms al Registre General de l’Ajuntament, una vegada haja transcorregut 
1 any des de l’alta inicial en autònoms, adjuntant-hi l’informe de Vida laboral. 

-  si la persona emprenedora ha causat baixa al règim d’autònoms, abans d’un 
any, es presentarà també la baixa a la Tresoreria de la Seguretat Social.  

- una justificació insuficient de la subvenció portarà aparellada el reintegrament 
dels fons concedits.  

- la falta total i absoluta de justificació, a més de l'anul•lació de la subvenció podrà 
portar aparellada la pèrdua de la condició de beneficiari per a futures 
subvencions, sense perjudici del reintegrament de fons. 

 
2.2.7. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONCESSIÓ 

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la 
subvenció, podrà donar lloc a la modificació de la mateixa i al reintegrament total de 
la quantitat percebuda. 
 
 
Picanya, febrer de 2016 


