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EDICTE 
 
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 2 de març de 2018 es va aprovar la 
 
 

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ELX EMPLEA 2018 
 
 
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és afavorir la contractació de persones aturades, així com 
fomentar l'ocupació estable i de qualitat, per mitjà de l'establiment d'ajudes econòmiques 
destinades a afavorir la contractació laboral a jornada completa i la transformació de 
contractes laborals temporals en indefinits, i impulsar la inserció laboral de col·lectius amb 
major dificultat d'accés al mercat de treball, tot això circumscrit al municipi d'Elx.  
 
2.- RÈGIM JURÍDIC 
 
Les següents ajudes es regiran, a més del que es disposa en aquesta convocatòria, per les 
Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament d'Elx per a l'exercici 2018, publicades en el 
Butlletí Oficial de la Província d'Alacant el dia 17 de gener de 2018; 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 la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com per qualsevol altra disposició 
normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació. Així mateix, 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 29 de desembre de 2013). 
 
La gestió de les ajudes contemplades en aquesta convocatòria se subjectarà als principis de 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com 
l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos 
públics. 
 
3.- BENEFICIARIS 
 
Seran beneficiàries aquelles persones físiques o jurídiques i comunitat de béns o un altre tipus 
d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara mancant de personalitat jurídica, puguen 
concertar els contractes de treball subvencionables previstos en aquesta convocatòria, sempre 
que complisquen amb els següents requisits: 
 

a) Que la persona o entitat que sol·licita la subvenció tinga un centre de treball o 
domicili social en el terme municipal d'Elx. 
b) No haver sol·licitat o obtingut altres subvencions, ajudes o ingressos per a la 
mateixa finalitat. 
c) No trobar-se culpable en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13 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 i 
la Seguretat Social. 
d) No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament d'Elx.  
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e) En el cas de comunitats de béns i societats civils, s’ha de nomenar una persona 
representant apoderada, amb suficients poders per a complir les obligacions que 
corresponen a l'agrupació o comunitat de béns, i no es podrà dissoldre aquesta 
agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció dels articles 39 i 65 de la 
Llei General de Subvencions. En cas de concessió de l'ajuda, la resolució contindrà els 
percentatges de participació de les persones integrants en l'entitat beneficiària, en 
funció dels quals participaran en els drets i les obligacions derivats de l'atorgament de 
l'ajuda. 

 
4.- EXCLUSIONS 
 
4.1. S'exclouran de la subvenció els següents supòsits: 
 

a. Contractacions realitzades per administracions públiques, empreses públiques o 
fundacions públiques. 
b. Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la 
disposició del treballador a empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.  
c. Contractacions realitzades per persones o entitats que, a causa de la comissió 
d'infraccions molt greus, hagueren sigut excloses com a beneficiàries de programes 
d'ocupació. 
d. Contractacions realitzades per persones o entitats 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, de conformitat amb l'article 46 del 
text refós sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2000, de 4 d'agost. 
e. Contractacions realitzades per persones o entitats que hagueren efectuat extincions 
de contractes en virtut d'acomiadament col·lectiu, o per causes disciplinàries o 
objectives declarades improcedents mitjançant sentència judicial ferma, o laude 
arbitral, en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud de l'ajuda. 
f. Les relacions laborals de caràcter especial a què fa referència l'art. 2.1, del text refós 
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 
d'octubre. 
g. Contractacions en què l'ocupador o els càrrecs directius o membres dels òrgans 
d'administració de les empreses que revestisquen la forma jurídica de societat o de les 
entitats privades sense ànim de lucre, mantinguen amb el/la treballador/a 
contractat/da una relació de cònjuge, parella de fet, ascendent o descendent fins al 
primer grau. 
No serà aplicable aquesta exclusió quan la persona ocupadora siga autònoma que 
contracta a descendents menors de 30 anys. 
h. Contractacions realitzades per un ocupador que haja sigut beneficiari de les ajudes 
Elx Emplea 2017, sempre que el/la treballador/a contractat/da siga la mateixa persona 
que figurava en el contracte causant d'aquelles. 

 
4.2. Per tractar-se d'ajudes sotmeses al règim de minimis establit en el 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 
24/12/2013), no podran concedir-se a empreses en els següents sectors:  
 

a. Les empreses que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel 
Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell. 
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b. Les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles. 

 
c. Les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de 
productes agrícoles, en els casos següents:  

 
1. Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de 
productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per 
les empreses interessades. 

 
2. Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat d’aquesta es 
repercutisca als productors primaris. 

 
 

d. Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, 
les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i 
l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a 
l'activitat exportadora.  

 
e. Les ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats. 

 
L'aplicació d'aquest règim suposarà que l'ajuda total de minimis concedida per un estat 
membre a una única empresa no excedirà de 200.000 € durant qualsevol període de tres 
exercicis fiscals. 
 
Quan l'empresa realitze per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per 
carretera no excedirà de 100.000 € durant qualsevol període de tres exercicis fiscals, i aquestes 
ajudes no podran utilitzar-se per a l'adquisició de vehicles de transport de mercaderies per 
carretera. 
 
 
5.- FINANÇAMENT 
 
L'import global màxim destinat a atendre aquestes ajudes puja a la quantitat total de 200.000 
€, el finançament del qual s'efectuarà amb càrrec a la partida pressupostària 760/20/18 
“Programa d'Ocupació” del vigent pressupost municipal. 
 
 
6.- INCOMPATIBILITATS 
 
Les ajudes regulades en aquesta convocatòria seran incompatibles amb qualsevol altra per a la 
mateixa acció subvencionable, percebudes d'aquesta o una altra administració pública, llevat 
de les bonificacions i reduccions en les quotes a la Seguretat Social, establides en les 
disposicions legals vigents. 
 
 
7.- REQUISITS 
 
7.1. Podran acollir-se a aquesta subvenció els contractes formalitzats des del 5 de març de 
2018 fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
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7.2. Resultaran subvencionables, amb una ajuda de 2.000 euros, la formalització dels següents 
tipus de contractes laborals per a la prestació de serveis en centres de treballs radicats en el 
terme municipal d'Elx: 
 

a. Els contractes laborals, d'una durada mínima de 6 mesos a jornada completa, de les 
següents modalitats:  

 
1. Contracte per obra o servei. 

 
2. Contracte temporal per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o 
excés de comandes.  

 
b. Contracte indefinit a jornada completa, inclosos els de caràcter discontinu l'activitat 
del qual siga de durada igual o superior a 6 mesos consecutius des de l'inici del 
contracte. 

 
c. La transformació en indefinits de contractes temporals a jornada completa, inclosos 
els de caràcter discontinu, l'activitat dels quals siga de durada igual o superior a 6 
mesos consecutius des de la data de transformació del contracte temporal. 

 
7.3. La quantia de l'ajuda serà de 2.400 euros quan la persona contractada, en qualsevol dels 
supòsits anteriors, pertanya a algun dels següents col·lectius: 
 

a. Dones. 
 

b. Persones menors de 30. 
 

c. Persones majors de 45 anys. 
 

d. Persones amb una discapacitat acreditada d'almenys un grau del 33%. 
 

e. Persones aturades en situació d'atur de llarga durada. A aquests efectes es 
considerarà com tal la inscripció com a persona aturada demandant d'ocupació durant 
almenys 12 mesos en un període de 18 mesos.  

 
7.4. El nombre d'ajudes que es podran concedir a la persona o entitat ocupadora estarà limitat 
a dues, i quedarà la subvenció, per a  la segona contractació, supeditada al fet que, una vegada 
que s'haja subvencionat un contracte per empresa, no s'haja esgotat el crèdit disponible en la 
partida pressupostària. 
 
7.5. Les persones contractades hauran de complir amb els següents requisits: 
 

a. Estar empadronades en el municipi d'Elx durant un període de sis mesos previs a la 
contractació. Aquesta circumstància serà verificada d'ofici pel mateix ajuntament. 

 
b. En els supòsits a. i b. de l'apartat 7.2, han d'estar inscrites com a demandants 
d'ocupació en els corresponents centres SERVEF, amb una antelació mínima d'un mes 
a la data de contractació. 
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8.- SOL·LICITUD, TERMINI DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
 
8.1. El model de sol·licitud normalitzat (Annex I) per a l'obtenció de les ajudes regulades en 
aquesta convocatòria estarà disponible en la web municipal www.elx.es  i en la web 
www.elcheemprende.com,  així com en les dependències de la Regidoria de Promoció 
Econòmica situades en la C/ Uberna, 2 d'Elx. 
 
8.2. El termini de sol·licitud d'aquestes ajudes començarà a comptar des de l'endemà a la 
publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant fins a 
l'1 d'octubre de 2018.  
 
8.3. Els beneficiaris interessats hauran de presentar la seua sol·licitud en el Registre General de 
l'Ajuntament d'Elx, i podran, per a això, personar-se en qualsevol oficina municipal d'atenció al 
ciutadà (OMAC) de les que hi ha distribuïdes per tot el terme municipal, o en qualsevol de les 
formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
8.4. En la sol·licitud es facilitarà la següent informació: 
 

a. Dades identificatives de l'entitat i del/de la seu/a representant o del/de la particular 
sol·licitant. 
b. Nom, NIF o NIE i data de contractació de la persona. 
c. Declaració responsable de no estar incursa en les prohibicions per a obtenir la 
condició de beneficiària al fet que fa referència l’art. 13 de la Llei General de 
Subvencions. 
d. Declaració responsable de no estar incursa en les prohibicions i exclusions establides 
en l'apartat 4t. 
e. Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat qualsevol altra ajuda per la 
mateixa acció subvencionable, llevat de les possibles bonificacions de quotes a la 
Seguretat Social. 
f. Declaració responsable de no tenir deute amb l'Ajuntament d'Elx. 
g. Declaració responsable de les ajudes de minimis que els hagueren sigut concedides 
durant els dos exercicis fiscals anteriors i el corrent, amb indicació de l'import, 
l’organisme i data de concessió o, si escau, de no haver-ne rebut cap, i compromís de 
comunicar les rebudes a partir de la sol·licitud. 

 
8.5. La sol·licitud normalitzada haurà d'acompanyar-se de la següent documentació, si escau, 
hi haurà d'aportar original i còpies per a confrontar-les: 
 
1. Documentació acreditativa i identificativa de l'entitat o del/ de la particular sol·licitant: 
 

a. En cas de persones físiques: 
- NIF o NIE. 

 
b. En cas de persona jurídica: 

- NIF de l'empresa 
- NIF o NIE del/de la representant legal 
- Escriptura de constitució i acreditació de poders del/ de la representant legal. 

 

http://www.elx.es/
http://www.elcheemprende.com/
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c. En cas societat civil i comunitat de béns: 
- NIF de l'entitat. 
- NIF o NIE de les persones sòcies/comuneres i del/de la representant. 
- Contracte de constitució degudament registrat. 
- Acreditació de poders del/de la representant. 

 
2. Certificat actualitzat de la situació censal de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. 
 
3. Certificats actualitzats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal 
de l'Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
4. Dades de domiciliació bancària segons model normalitzat. 
 
5. Contracte de treball que de lloc a l'ajuda, signat per les parts, i justificants de la comunicació 
al centre SERVEF d'Ocupació. Seran dades imprescindibles la durada del contracte i la jornada 
de treball. 
 
6. Alta en la Seguretat Social de la persona contractada. 
 
7. NIF o NIE de la persona contractada. 
 
8. En els supòsits contemplats en els apartats 7.2.a i 7.2.b, acreditació de la condició 
d'aturat/da del/de la treballador/a contractat/da i de la seua antiguitat en la desocupació 
mitjançant certificació del SERVEF. 
 
9. Si escau, certificat que acredite el grau de discapacitat de la persona contractada.  
 
Si la sol·licitud o la documentació que haja d'acompanyar-se presentara deficiències o 
omissions, es requerirà el sol·licitant perquè, en un termini màxim i improrrogable de 10 dies, 
esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, 
se li tindrà per desistit de la seua petició.  
 
 
9.-  PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 
9.1. La concessió de les ajudes regulades en aquestes bases s'efectuarà mitjançant 
procediment ordinari, en règim de concurrència competitiva, i s’hi establirà com a criteri de 
valoració la data i l’hora d'entrada que figuren registrades en la sol·licitud. La concessió 
d'ajudes s'efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible destinat a atendre-les , de conformitat 
amb el que s’estableix en l'apartat 5 d'aquesta convocatòria. 
 
9.2. La instrucció del procediment correspondrà a la Secció de Promoció de l'Ocupació i 
Formació, que realitzarà d'ofici quantes actuacions siguen necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se la proposta 
de resolució. 
 
9.3. L'òrgan col·legiat al qual fa referència l'art. 22.1 de la LGS estarà compost pel cap de Secció 
de Promoció de l'Ocupació i Formació, la tècnica superior de Promoció Econòmica i el tècnic 
mitjà de la Secció de Promoció de l'Ocupació i Formació, per al desenvolupament de les 
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funcions encomanades per l'esmentada legislació. Actuarà com a president l'esmentat cap de 
Secció, i de secretari, el tècnic mitjà. 
 
9.4. Una vegada revisades les sol·licituds, l'òrgan col·legiat formularà una proposta de 
resolució provisional, degudament motivada, on es determinaran les persones o entitats 
subvencionades i l'import de l'ajuda que se’ls ha concedit a cadascuna, així com, les sol·licituds 
desestimades i les donades per desistides i, si escau, les sol·licituds que complint amb les 
condicions administratives i tècniques establides en aquesta convocatòria per a adquirir la 
condició de persona beneficiària, no es concedisquen per haver-se esgotat el crèdit 
pressupostari establit en l'apartat 5 esmentat, que es publicarà en el Tauler d'anuncis 
municipal i en les pàgines web www.elx.es  i www.elcheemprende.com, i es concedirà un 
termini de 10 dies per a presentar-hi al·legacions. 
 
9.5. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment, ni siguen 
tinguts en compte, altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per les persones 
interessades. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà caràcter de definitiva. 
 
10. -RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES 
 
10.1. És competència de la Junta de Govern Local resoldre la concessió d'ajudes. 
 
10.2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des 
de l'endemà a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut 
aquest termini sense haver notificat la resolució, legitimarà les persones interessades per a 
entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció. 
 
10.3. La resolució de les ajudes contindrà tant l'atorgament de les subvencions, que fixarà 
expressament la seua quantia, i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i 
determinacions accessòries a què ha de subjectar-se la persona beneficiària d’aquestes. Així 
mateix, figuraran també les sol·licituds desestimades i les donades per desistides i, si escau, les 
sol·licituds que complint amb les condicions administratives i tècniques establides en aquesta 
convocatòria per a adquirir la condició de persona beneficiària, no es concedisquen per haver-
se esgotat el crèdit pressupostari establit en l'apartat 5 d'aquesta convocatòria. 
 
10.4. D'acord amb el que s’estableix a l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, donat el caràcter de 
concurrència competitiva del procediment, l'acord de resolució es publicarà en el Tauler 
d'anuncis municipal i en la pàgina web www.elx.es  i www.elcheemprende.com.   
 
10.5. Contra l'acord de resolució de la Junta de Govern Local, que posa fi a la via 
administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu, en el termini d'un mes, recurs de 
reposició previ al recurs contenciós administratiu davant la Junta de Govern Local, o 
directament, en el termini de dos mesos, recurs contenciós-administratiu davant l'òrgan 
competent de la Jurisdicció del Contenciós Administratiu. En tots dos casos, els terminis 
començaran a computar a partir de l'endemà a la publicació de l'esmentat acord de resolució. 
 
10.6. De les subvencions concedides es donarà publicitat en els termes dels articles 18 i 20 de 
la Llei General de Subvencions. 
 

http://www.elx.es/
http://www.elcheemprende.com/
http://www.elx.es/
http://www.elcheemprende.com/
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11.- MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES 
 
11.1. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, 
en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres ajudes al marge dels casos permesos en les normes 
reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. 
 
11.2. Quan l'alteració consistisca en la falta de manteniment de la relació laboral durant el 
període mínim de sis mesos, es procedirà a l'anul·lació total de l'ajuda corresponent a aqueix 
treballador. 
 
11.3. En els contractes laborals per obra o servei serà necessari que la relació laboral es 
mantinga en les mateixes condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció 
durant el període mínim de sis mesos. En cas contrari, es procedirà a l'anul·lació total de 
l'ajuda corresponent per la contractació d'aqueix treballador. 
 
11.4 Qualsevol altre supòsit d'existència de subvencions, d’ajudes, d’ingressos o de recursos 
concedits per altres organismes o entitats per a la mateixa actuació, serà causa d'anul·lació de 
la subvenció i, si escau, de la procedència del reintegrament de les quantitats percebudes.  
 
12.- JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
12.1. El pagament de l'ajuda concedida s'efectuarà una vegada que es justifique, per la 
persona o entitat beneficiària, que s'han complit els termes d'aquesta convocatòria, 
especialment el manteniment del contracte i l’alta en la Seguretat Social per almenys sis 
mesos, i que serà acreditat mitjançant la remissió de la següent documentació: 
 

- Informe de la vida laboral de la persona contractada que acredite el compliment 
d'almenys sis mesos del contracte objecte de la subvenció. O si no n’hi ha, Informe de 
dades de cotització emés per la Seguretat Social, on quede acreditat aquest terme. 
- Certificats vigents d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència 
Estatal de l'Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.  

 
12.2. Els beneficiaris hauran de presentar aquesta documentació dins del seté mes, a comptar 
des de la data de contractació, en el Registre General de l'Ajuntament d'Elx, i podran per a això 
personar-se en qualsevol oficina municipal d'atenció al ciutadà (OMAC) de les que hi ha 
distribuïdes per tot el terme municipal, o en qualsevol de les formes previstes en l'art. 16.4 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.  
 
En cas d'incompliment d'aquesta obligació, l'òrgan instructor iniciarà d'ofici expedient 

administratiu que, prèvia audiència a l'interessat/da, proposarà a l'òrgan que va 
concedir la subvenció la seua anul·lació.  

 
12.3. La justificació i el pagament de les subvencions requerirà l'aprovació de la Junta de 
Govern Local o òrgan en qui delegue, prèvia proposta de l'òrgan instructor. 
 
13.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
A més del que es disposa en l'art. 14 de la Llei General de Subvencions, són obligacions dels 
ocupadors que resulten beneficiaris: 
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a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. 

 
b) Mantenir la persona contractada almenys sis mesos. Durant aquest període, en el 
cas que aquesta persona siga baixa voluntària en el lloc de treball, podrà substituir-se, 
en el termini de 10 dies, per una altra amb els mateixos requisits i en les mateixes 
condicions, de tal forma que el temps que la persona que va ser baixa va estar 
contractada, més el temps pel qual es formalitze el nou contracte, sumen almenys sis 
mesos. El termini màxim per a comunicar aquesta circumstància i adjuntar tota la 
documentació corresponent serà de 10 dies des de la data de formalització del nou 
contracte. En aquest cas, els dies que ha passat fins a formalitzar el nou contracte no 
computaran a l'efecte de la presentació de la documentació justificativa de la 
subvenció. Només s'hi admetrà una substitució. 

 
c) Facilitar quanta informació relacionada amb la subvenció concedida li siga 
requerida, així com comunicar les incidències que s’hi puguen produir. 

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

 
i) Comunicar la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa 
finalitat. 

 
f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 
37 de la Llei General de Subvencions. 

 
g) Donar adequada publicitat del caràcter públic del finançament de la contractació 
subvencionada. 

 
14.- REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS 
 
14.1. A més de les causes d'invalidesa de resolució de la concessió, recollides en l'article 36 de 
la Llei General de Subvencions, donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o 
parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència dels interessos de demora 
corresponents, des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència 
del reintegrament, els supòsits previstos en l'article 37 de l'esmentada llei. 
 
14.2. Si la persona beneficiària és una persona jurídica o es tracta d'agrupacions de persones 
físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica, les parts associades 
tindran igualment la consideració de beneficiàries i respondran solidàriament de l'obligació de 
reintegrament de la beneficiària, en relació a l'activitat subvencionada que s'haguera 
compromés a efectuar. 
 
14.3. Sense perjudici d'iniciar el procediment de reintegrament, en cas d'incompliment de les 
obligacions establides amb motiu de la concessió de l'ajuda, l'empresa o entitat beneficiària 
podrà efectuar la devolució voluntària de la quantitat percebuda, i comunicarà aquesta 
circumstància a l'òrgan instructor, calculant-se els interessos de demora fins al moment en què 
es produïsca la devolució efectiva per la seua banda. 
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14.4. El que es disposa en els paràgrafs precedents serà aplicable sense perjudici de la possible 
qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, 
d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei General de Subvencions. 
 
15.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES  
 
En tot cas, la presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l’acceptació expressa 
d’aquestes bases reguladores. 
 
16.- PUBLICITAT  
 
Aquesta convocatòria es publicarà íntegrament en el Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), en el Tauler d'anuncis 
municipal i en la pàgina web municipal (http://www.elx.es), així com en la web 
www.elcheemprende.com.  
 
Elx,  2 de març de 2018. 
 
El regidor de Promoció Econòmica 
Héctor Díez Pérez 


