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PROGRAMA EMPRÉN 
AJUDA MUNICIPAL A LA CREACIÓ D’EMPRESES EN ALZIRA  

 
Preàmbul 

La Junta de Govern Local amb data 19 d’octubre de 2016, punt 8, va aprovar per unanimitat “El 

viatge a l’empleabilitat”, el qual va ser confirmat pel Ple de 26 d’octubre de 2016, punt 20 b), un 

programa marc que naix amb la intenció d’aglutinar en un mateix instrument tots els programes 

que el ciutadà té al seu abast i que es presten des de la Regidoria de Desenvolupament 

Econòmic, Treball i Projectes Europeus, quant a formació, orientació laboral, pràctiques, plans 

d’ocupació, ajudes i subvencions, creació d’empreses i mobilitat europea. 

El seu objectiu principal és augmentar l’ocupabilitat de les persones que hi participen, a través 

de la millora del perfil professional, basant-nos sempre en la formació i l’adquisició de 

coneixements per a desenvolupar una professió de futur, tant per compte d’altri com per 

compte propi. 

Des de les administracions hem de ser capaços de donar resposta individualment, ja que cada 

persona parada s’enfronta a situacions personals i professionals molt diferents. Per tant, sense 

deixar de costat les accions en grup, s’ha d’incidir més en itineraris personalitzats, implementant 

accions i recursos que puguen ser aplicats a la carta, sempre baix la tutela i seguiment d’un 

professional especialitzat en orientació laboral, “el guia-mentor”. 

L’itinerari del “Viatge de l’empleabilitat” té 5 parades en el seu recorregut amb la finalitat que 

el ciutadà conega en tot moment en quina parada del viatge es troba: 

1. Acolliment – 2. Formació – 3. Entrenament – 4. Orientació – 5. Ocupabilitat 

L’ajuda municipal EMPRÉN forma part de la parada 5. Ocupabilitat, en què es realitzen accions i 

serveis orientats a l’ocupació efectiva, en esta ocasió a l’autoocupació. 

La Regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus, a fi de dur a terme el 

compliment dels compromisos adquirits per l’Excm. Ajuntament d’Alzira, dirigits a pal•liar la 

desocupació en la nostra localitat, pretén incentivar la conversió de persones desocupades en 

personal treballador autònom i crear així una situació bastant consistent perquè el treballador 

que s’aculla a estes puga afrontar el repte de l’establiment com a treballador per compte propi. 

 

La situació econòmica i social exigix noves iniciatives complementàries a les d’impuls del treball 

autònom, i es considera convenient donar cobertura també a fórmules d’associació per a 
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l’ocupació que promouen la cooperació i participació dels treballadors en l’empresa, donada la 

creixent demanda d’emprenedors que recorren a les formes jurídiques d’economia social 

(cooperatives treball associat i societats laborals). 

Per este motiu, també són fets subvencionables la incorporació de socis treballadors de 

societats laborals i de socis cooperativistes de cooperatives de treball associat, encara que el 

règim a la Seguretat Social que s’aplique siga el règim general, sempre que l’empresa s’haja 

constituït fins al 15 de novembre del present exercici o entre el 16 de novembre i el 31 de 

desembre de l’exercici anterior. 

Així mateix, i com a continuació a la mesura iniciada en l’exercici 2012, la forma de pagament de 

les ajudes es realitzarà per mitjà del lliurament de la targeta electrònica TARGETA D’ALZIRA per 

l’import de l’ajuda concedida, la qual podrà fer-se efectiva en qualsevol dels comerços d’Alzira 

adherits a este sistema de pagament. 

A través d’esta mesura es pretenen conjugar totes les accions de promoció econòmica, i açò 

amb la finalitat principal que els recursos d’Alzira repercutisquen directament en la mateixa 

localitat, en forma d’activitat econòmica. 

L’emissió d’esta targeta es realitza en virtut del conveni de col•laboració celebrat entre l’entitat 

mercantil Caixa Popular-Caixa Rural Coop. Cto. V, l’Ajuntament d’Alzira i l’Associació Empresarial 

d’Alzira, en data 4 d’octubre de 2012. 

El servei de creació d’empreses i suport a emprenedors i pimes, que té com a objectiu 

fonamental promoure l’emprenedoria en el nostre municipi i facilitar la prosperitat de les 

xicotetes empreses, compta amb un catàleg de serveis personalitzats que venen reforçats per 

iniciatives municipals directes, com per exemple el programa EMPRÉN, ajuda directa per creació 

d’empresa a Alzira, INSTRUMENTS DE FINANÇAMENT per mitjà de convenis de col•laboració 

amb Caixa Popular, els PREMIS IDEA COWORKING ALZIRA, de suport a la implantació d’empreses 

a Alzira o la iniciativa ALZIRA: 12 mesos • 12 empreses, per a potenciar i fer visibles les noves 

empreses en les fases inicials. 

1.-Objectius 

El foment de la creació d’ocupació a Alzira, mitjançant la concessió d’ajudes a fons perdut, per 

la constitució com a treballadors autònoms o com a socis d’empreses d’economia social, de 

persones que es trobaven en situació de desocupació, en el moment anterior a l’alta de 

l’activitat, acreditada mitjançant la targeta DARDE del Servef. Per mitjà d’esta actuació es tracta 

de dinamitzar la xicoteta i mitjana empresa i el comerç tradicional, més necessitat de suport 

públic per les dificultats d’adaptació a les circumstàncies actuals del mercat. 
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A este efecte es considerarà treballador autònom o per compte propi aquell que realitza de 

forma habitual, personal i directa una activitat econòmica, amb caràcter lucratiu. 

Se subvencionarà també l’establiment com a autònom d’un ÚNIC familiar col•laborador que 

convisca amb l’autònom principal. 

A estos efectes, es considera familiar que convisca amb l’autònom principal: el cònjuge, els 

descendents, ascendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau 

inclusivament i, si escau, per adopció que convisquen amb l’autònom principal. Podran optar a 

esta ajuda tant les empreses constituïdes com les de nova creació. 

2.- Programa 

El programa es denomina PROGRAMA EMPRÉN. AJUDA MUNICIPAL A LA CREACIÓ D’EMPRESES 

A ALZIRA, desenvolupat per l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local IDEA de 

l’Ajuntament d’Alzira i té com objectiu principal fomentar l’ocupació autònoma en la ciutat 

d’Alzira. 

3.- Beneficiaris de les ajudes 

Autònoms individuals, autònoms col•laboradors o autònoms integrats en una societat civil o 

mercantil, en què el 51% de les participacions socials de l’empresa queden constituïdes per 

autònoms i hagen causat alta inicial durant l’exercici actual, en el Règim Especial de Treballadors 

Autònoms, a partir de l’1 de gener i fins al 15 de novembre del present exercici, o aquells 

treballadors autònoms que hagen cursat l’alta entre el 16 de novembre i el 31 de desembre de 

l’exercici anterior. 

Podran ser beneficiaris d’esta subvenció els socis treballadors o socis cooperativistes de les 

societats laborals i de les cooperatives de treball associat, que hagen sigut constituïdes entre l’1 

de gener i el 15 de novembre del present exercici, o entre el 16 de novembre i el 31 de desembre 

de l’exercici anterior, encara que el règim a la Seguretat Social dels socis siga el règim general. 

Només es concedirà subvenció per a la incorporació com a soci treballador a una societat laboral 

quan la persona incorporada subscriga una participació en la societat amb un valor nominal que 

no siga inferior al que tinga qualsevol dels socis i l’import no siga inferior a 500 euros. 

En el cas de l’autònom col•laborador, el familiar no ha d’haver mantingut relació laboral per 

compte d’altre amb l’autònom principal en qualsevol dels règims de la Seguretat Social durant 

els sis mesos anteriors a la data d’alta en el RETA d’este autònom principal. Podrà sol•licitar-se 

l’ajuda de l’autònom col•laborador, tant empreses ja constituïdes com de nova creació. 
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Les societats civils, mercantils o mercantils especials (economia social) també hauran d’estar 

constituïdes i iniciar la seua activitat entre el període d’entre el 16 de novembre i el 31 de 

desembre de l’exercici anterior, i entre l’1 de gener i el 15 de novembre del present exercici. 

4.- Requisits dels beneficiaris 

Els beneficiaris de les ajudes hauran de complir, en la data de presentació de la sol•licitud, tots 

i cadascun dels requisits: 

a. Iniciar l’activitat a partir del 16 de novembre de l’exercici anterior i com a màxim fins a la 

finalització del termini de presentació de sol•licituds, és a dir, del 15 de novembre del present 

exercici. Es considerarà a estos efectes com a data d’inici la que conste en el document de 

declaració d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris (Mod. 036 o Mod. 037). 

b. Alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms a partir de l’1 de gener del present 

exercici i com a màxim fins a la finalització del termini de presentació de sol•licituds (el 15 de 

novembre) o haver iniciat l’activitat entre el 16 de novembre i el 31 de desembre de l’exercici 

anterior, circumstància que haurà de mantindre’s en el moment de la concessió i pagament de 

l’ajuda. 

c. No haver estat d’alta en el RETA durant els tres anys immediatament anteriors a l’inici de 

l’activitat per la qual se sol•licita l’ajuda. Excepte en el cas que mai s’haja sol•licitat esta ajuda 

municipal. 

d. Estar inscrit com a aturat en l’oficina d’ocupació LABORA, prèviament a l’alta en el Règim 

Especial de Treballadors Autònoms. 

e. Acreditar que es troben al corrent de les seues obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Alzira, 

així com amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a l’efecte de ser beneficiari de 

subvencions públiques, la validesa de les quals haurà d’estendre’s fins al dia de concessió i 

pagament de l’ajuda. Entre esta documentació, haurà d’aportar-se: 

• Autorització expressa a l’Ajuntament d’Alzira per a obtindre directament l’acreditació del 

compliment de les obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els 

articles 18 i 19, respectivament, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 

reglament de la Llei 38/2003; en este cas el sol•licitant no haurà d’aportar les certificacions 

corresponents (esta autorització figura en l’apartat E de la sol·licitud) 

 • En el supòsit de falta d’autorització, haurà de presentar-se una certificació d’estar al corrent 

en el compliment de les obligacions tributàries. 
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f. Mantindre l’activitat per compte propi durant un període mínim de tres anys. En cas contrari, 

el beneficiari quedarà obligat a reintegrar a la Tresoreria d’este Ajuntament la subvenció 

percebuda. 

g. Que el lloc de realització de l’activitat es trobe en el terme municipal d’Alzira, considerant-se 

com a tal aquell que figure en la declaració censal de l’Agència Tributària com a lloc afecte a 

l’activitat, amb independència d’on se situe el seu domicili fiscal. 

En cas de no tindre un local afecte, es considerarà com a lloc de realització de l’activitat el 

domicili fiscal de l’obligat tributari. 

h. Tindre concedides totes les llicències pertinents per al desenvolupament de l’activitat o en 

defecte d’açò justificar que estan sent tramitades. 

i. Declaració jurada de no estar donat d’alta en cap activitat econòmica o professional, que 

derive de la pertinença a qualsevol règim de la Seguretat Social, així com de mutualitats 

professionals o similars, en els tres anys anteriors. 

5.- Quantia de la subvenció i dotació pressupostària 

L’ajuda consistiria en una subvenció a fons perdut per part de l’Ajuntament d’Alzira per la 

quantia següent: 

• 600 € per cada treballador autònom donat d’alta entre l’1 de gener i el 15 de novembre del 

present exercici o entre el 16 de novembre i el 31 de desembre de l’exercici anterior, i que 

complisca els requisits establits anteriorment. 

Per a aquells socis treballadors o socis cooperativistes d’empreses d’economia social, 

constituïdes des de l’1 de gener al 15 de novembre del present exercici o entre el 16 de 

novembre i el 31 de desembre de l’exercici anterior, incorporats a esta a temps parcial, almenys 

20 hores setmanals. L’import de l’ajuda serà proporcional a la durada de la jornada respecte de 

l’ordinària en l’empresa. Excepte prova en contra, es presumirà que la jornada ordinària de 

l’empresa és de 40 hores setmanals. 

La despesa s’aplicarà a càrrec de la partida pressupostària Ajudes Municipals Foment de 

l’Ocupació 2410 47000 dotada amb 17.000 €. 

6.- Àmbit territorial 

L’àmbit d’aplicació serà el terme municipal d’Alzira. 
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Es trobaria dins de l’àmbit geogràfic d’Alzira i, per tant, amb dret a sol•licitar estes ajudes, 

qualsevol persona física o jurídica que tinga per objecte desenvolupar la seua activitat comercial 

o empresarial en la localitat d’Alzira. 

7.- Termini 

El termini de presentació de sol•licituds comprendrà des de l’endemà de l’aprovació de les 

presents bases fins al 15 de novembre del present exercici. 

8.- Presentació i tramitació de sol•licituds 

Les sol•licituds s’hauran de presentar-se preferentment de forma telemática, en la seu 

electrònica de l’Ajuntament d’Alzira, https://sedeelectronica.alzira.es/, a través del 

procediment habil·litat a l’efecte amb el nom de “Programa EMPRÉN”. 

O bé, de manera presencial a través de la CLAU, Oficina d’Atenció Ciutadana d’este Ajuntament 

o per qualsevol dels procediments establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, 

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dins del termini estipulat 

en l’extracte de la convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València. 

La sol·licitud estarà disponible en https://www.idea-alzira.com/programa-empren i haurà 

d’acompanyar-se de la documentació que es relaciona a continuació: 

DE FORMA TELEMÀTICA: 

- Podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol•licituds i per a açò s’accedirà a través de: 

https://sedeelectronica.alzira.es/, a través del procediment habil·litat a l’efecte amb el nom de 

“Programa EMPRÉN”. 

DE FORMA PRESENCIAL: 

- A través de la CLAU, Oficina d’Atenció Ciutadana d’este Ajuntament i presentant tota la 

documentació necessària que es descriu en l’apartat següent, o en qualsevol de les formes 

previstes en l’article 16 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques. 

2. PER ALS AUTÒNOMS i amb caràcter general, la sol•licitud haurà d’acompanyar-se dels 

següents documents: 

a) Documentació acreditativa i identificativa del sol•licitant i, si escau, del seu representant 

legal. 

https://sedeelectronica.alzira.es/
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b)  Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició 

de beneficiari, segons el que es disposa en l’article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions 

(inclosa en la sol•licitud). 

c) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al 

beneficiari durant els tres últims exercicis fiscals, amb indicació de l’import, organisme, data de 

concessió i règim d’ajudes en què s’empara o, si escau, declaració de no haver-ne rebuda cap, 

(inclosa en la sol•licitud). 

d) Consentiment exprés, per part del beneficiari, que autoritze l’Ajuntament d’Alzira a 

consultar en el Departament de Recaptació la situació d’estar al corrent de les seues obligacions 

fiscals i recaptar davant l’Administració de l’Agència Estatal Tributària la informació relativa al 

compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de forma directa a través de 

certificat telemàtic, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del RD 887/2006, de 21 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 30/2003, General de Subvencions. La presentació 

de la sol•licitud per part del beneficiari comportarà esta autorització, (inclosa en la sol•licitud). 

e) Còpia de la targeta de demanda d’ocupació que acredite la condició de persona inscrita 

com a aturada en la data de la declaració d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris (mod. 036) o 

certificació de demanda expedida pel LABORA (DARDE). 

f) Alta en el Cens d’Obligats Tributaris (mod. 036), com a personal treballador autònom o 

professional o Document Únic Electrònic DUE amb Codi Segur de Verificació. En el cas de 

professionals col•legiats, s’acreditarà la seua condició d’exercents mitjançant un certificat emés 

per l’AEAT en el qual consten les altes i baixes en el Cens d’Obligats Tributaris 

g) Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social. 

h) En el cas de societats civils o mercantils documentació justificativa de la participació de 

treballadors autònoms en, com a mínim, el 51% del capital social de l’empresa. 

i) Informe de vida laboral del sol•licitant de la subvenció, actualitzat en la data de la 

sol•licitud. 

j) Autorització perquè l’Ajuntament d’Alzira consulte en el Departament d’Urbanisme la 

situació de la tramitació de les llicències corresponents a l’inici de l’activitat. (inclosa en la 

sol•licitud). 

I, a més, per als casos següents, s’acompanyarà esta documentació: 

AUTÒNOMS COL•LABORADORS: 

k) Llibre de família. 
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l) Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de l’autònom col•laborador. 

m)  Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de l’autònom titular de 

l’activitat. 

SOCIS TREBALLADORS O COOPERATIVISTA D’EMPRESES D’ECONOMIA SOCIAL INCLOSOS EN EL 

RÈGIM GENERAL SS: 

n) Certificat que faça constar la data d’alta i permanència com a soci treballador o soci 

cooperativista incorporat a la Societat, al qual s’adjunte la corresponent escriptura pública en 

què es documente la subscripció d’accions o participacions, de classe laboral, en quantia 

suficient per a complir el requisit establit en la base 3 Beneficiaris. 

o) Còpia del contracte de treball del soci. En el cas d’incorporació a una cooperativa, 

certificat que faça constar la durada de la jornada que té fixada la persona que s’incorpora, i el 

percentatge que suposa sobre la jornada completa. 

3. Quan la sol•licitud no complisca els requisits que assenyala l’article 66 de la Llei 39/2015, de 

Procediment Administratiu Comú de les AAPP i, si escau, els que assenyala l’article 67 o altres 

exigits per la legislació específica aplicable, es requerirà l’interessat perquè, en un termini de 

deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho 

fera així, se li tindrà per desistit de la seua petició, amb la resolució prèvia, que haurà de ser 

dictada en els termes previstos en l’article 21. 

9.- Forma de pagament 

Una vegada resolts favorablement els expedients s’efectuarà un pagament únic, mitjançant el 

lliurament de la targeta electrònica TARGETA D’ALZIRA per l’import de l’ajuda concedida, la qual 

podrà fer-se efectiva en qualsevol dels comerços d’Alzira adherits a este sistema de pagament, 

la caducitat del qual vindrà determinada en la mateixa targeta, i serà este període 

aproximadament d’un any, amb l’objectiu que el seu consum estimule l’economia local. 

A través d’esta mesura es pretenen conjugar totes les accions de promoció econòmica, i açò 

amb la finalitat principal que els recursos d’Alzira repercutisquen directament en la mateixa 

localitat, en forma d’activitat econòmica. 

El lliurament de la Targeta d’Alzira es realitzarà, en el cas que siga possible, en un acte públic al 

qual assistiran els beneficiaris de les ajudes, i que té com a finalitat de promocionar i difondre 

les noves empreses creades durant la convocatòria. 

L’emissió d’esta targeta es realitza en virtut del conveni de col•laboració celebrat entre l’entitat 

mercantil Caixa Popular-Caixa Rural Coop. Cto. V, l’Ajuntament d’Alzira i l’Associació Empresarial 

d’Alzira. 
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10.- Documentació 

La documentació a aportar a l’expedient serà la que s’especifica en el punt 8, apartat 2 de les 

presents bases, juntament amb l’imprés normalitzat. 

11.- Control de les ajudes 

El beneficiari estarà obligat a sotmetre’s a les actuacions de control financer de la Intervenció 

de l’Ajuntament d’Alzira. 

12.- Instrucció del procediment  

1. La instrucció correspondrà al Servei de desenvolupament econòmic, treball, comerç i 

projectes europeus competent en l’Ajuntament d’Alzira en materia d’ocupació. 

2. Examinades les sol·licituds, l’òrgan instructor emetrà informe on farà constar que les persones 

beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes. 

3. Es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la Cap del Servei de desenvolupament econòmic, 

treball, comerç i projectes europeus o persona que designe per a la seua substitució, que el 

presidirà; un vocal; i una persona que exercirà la secretaria, amb veu però sense vot. La 

designació de les persones que ocupen la vocalia i la secretaria l’efectuarà la Cap del Servei de 

desenvolupament econòmic, treball, comerç i projectes europeus entre el personal adscrit al 

Servei de desenvolupament econòmic, treball, comerç i projectes europeus. 

4. L’òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes on es concrete el resultat de les avaluacions 

efectuades en relació amb les sol·licituds presentades. 

5. Les propostes de concessió es formularan a l’òrgan concedent, és a dir, a la Junta de Govern 

Local, per l’òrgan col·legiat, a través de l’òrgan instructor. 

 

La resolució podrà ser modificada si es detecten errors manifestos tinguts en compte per a la 

concessió de la subvenció. 

 

13.- Criteris de valoració de les so·licituds i concessió 
 

1. El procediment de concessió de les ajudes vindrà determinat pel procediment de 
concesió en règim de concurrencia competitiva que determina l’art. 23 de la LLei 
General de Subvencions i l’art. 15.2 de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Alzira, sobre el contingut de les convocatòries de subvencions en règim 
de concurrència competitiva, fins a esgotar el crèdit disponible, de conformitat amb el 
pressupost municipal per a l’exercici actual. 
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2. Per a això es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s’haja presentat la 

sol·licitud i la totalitat de la documentació exigida per la convocatòria, en la base 8ªa, 

en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu 

comú, segons l’article 16 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les 

AAPP. 

3. En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resulte possible 

prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran les sol·licituds presentades per la 

data més antiga d’inscripció en LABORA. 

14.- Competència, resolució i recursos 

La competència per a resoldre les sol·licituds presentades serà de la Junta de Govern Local, que 

dictarà i notificarà la resolució pertinent en el termini màxim de 4 mesos des que l’expedient 

estiga plenament documentat.  

En transcórrer este termini sense que s’haja dictat i notificat la resolució expressa, s’entendrà 

desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb l’article 44.1 de la Llei 

39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les AAPP, i açò sense perjudici que subsistisca 

l’obligació legal de resoldre la sol•licitud. En el cas de ser favorable es notificarà convenientment 

als interessats. 

Les resolucions al fet que es referix l’apartat anterior esgoten la via administrativa, i contra les 

quals es podrà interposar, potestativament, recurs administratiu de reposició davant el mateix 

òrgan que el va dictar, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà que es notifique, o 

recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, computats en els mateixos termes. 

El procediment de la concessió d’ajudes es regirà segons els criteris establits en les presents 

bases i, en tot cas, li serà aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

i la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Anualment s’informarà de les subvencions concedides el Consell Econòmic i Social. 

15.- Incompatibilitats 

Les ajudes regulades en les presents bases seran compatibles amb les ajudes i aportacions 

rebudes d’altres entitats públiques o privades. 

16.- Reintegrament de les ajudes concedides 

L’incompliment pel beneficiari de qualsevol dels requisits, condicions i altres circumstàncies que 

van donar lloc a l’atorgament de la subvenció donarà lloc a la incoació, per l’òrgan competent 

per a la concessió de les ajudes, del corresponent expedient, que podrà finalitzar, si escau, amb 
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l’anul•lació de la subvenció concedida i l’obligació de reintegrar les ajudes percebudes i els 

interessos de demora des del moment de pagament d’esta. En la tramitació del procediment es 

garantirà el dret de l’interessat a l’audiència. 

17.- Publicitat de les ajudes 

La convocatòria de les presents bases, així com la concessió de les ajudes nominatives es 

publicaran en la Base Nacional de Subvencions i en compliment de l’article 18 de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions. 

18.- Disposició adicional 

1a.- Des de l’Agència de Desenvolupament Local (IDEA) es posarà a la disposició dels sol•licitants 

tota la informació i assessorament en matèria de creació d’empreses, tràmits de constitució, 

formes jurídiques i subvencions relatives al foment de l’ocupació autònoma i contractació tant 

del Govern Autonòmic com de l’Estat. 

2a.- En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 

de Dades de Caràcter Personal, IDEA informarà que les dades personals de les sol•licituds 

podran ser incorporades als fitxers automatitzats de dades de caràcter personal titularitat d’esta 

entitat, amb la finalitat de gestionar el programa i difondre i promocionar les seues actuacions. 

Els beneficiaris podran, si ho desitgen, exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel•lació i 

oposició dirigint-se a IDEA. 

19.- Disposició final 

La concessió i quantia de les ajudes regulades en les presents bases estarà condicionada, a més 

del compliment dels requisits exigits, a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient, 

habilitat a tal fi en els pressupostos de l’Ajuntament vigents per al present exercici. 

Es faculta l’alcalde de l’Ajuntament d’Alzira per a dictar totes les normes que siguen necessàries 

per al desenvolupament del que es disposa en estes bases. 
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