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BASES REGULADORES DE LES AJUDES A LA CONTRACTACIÓ 

EN EL MARC DEL PLA D’OCUPACIÓ CONJUNT DE LES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES VALENCIANES DE L’AJUNTAMENT DE LLÍRIA 

PEC  LLÍRIA 2013 
 
La Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ha convocat un 
programa de subvencions destinat al foment de l’ocupació en l’àmbit local, 
emmarcat en el Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques 
Valencianes, per mitjà de l’Ordre 3/2013 de 22 de març, publicada en el DOCV 
número 6993, de 28 de març de 2013. 
 
A l’empara d’esta, la Diputació Provincial de València ha dictat, com a entitat 
col·laboradora, les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la 
contractació de persones desocupades, a les quals els ajuntaments de la província 
es poden adherir com a beneficiaris, i els destinataris finals de les quals són les 
empreses o entitats amb personalitat jurídica pròpia que contracten desocupats 
per a la prestació de serveis en centres de treball radicats en la província de 
València. 
 
La Diputació provincial de València en sessió de Ple de 17 de setembre de 2013 
ha aprovat la concessió d’ajudes en el marc del Pla d’ocupació conjunt en 
l’exercici 2013 que en el cas de l’Ajuntament de Llíria ascendeix a: 
 
Subvenció Generalitat: 39.750€ 
Subvenció Diputació: 39.750€ 
Subvenció Ajuntament: 39.750€ 
 
Total projecte: 119.250€ corresponents a 106 contractes. 
 
En esta línia, i amb l’objecte d’estimular la creació de nous llocs de treball, 
l’Ajuntament de Llíria dicta les presents bases reguladores de les ajudes a la 
contractació, en el marc del Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions 
Públiques Valencianes. 
 
Article 1. Objecte i àmbit de les ajudes 
1. Les presents bases tenen com a objecte afavorir la contractació de persones 
desocupades del municipi, per mitjà de l’articulació d’un programa d’ajudes 
emmarcat en el Pla d’Ocupació Conjunt entre la Generalitat Valenciana, les 
diputacions provincials i les entitats locals a l’empara de l’Ordre 3/2013, de 22 de 
març, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 
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2. Amb independència de la seua modalitat contractual i que puguen tindre una 
major duració o jornada, resultaran subvencionables les contractacions dutes a 
terme per empreses que tinguen lloc en 2013 en una data posterior a la de 
l’entrada en vigor de la convocatòria que efectue l’Ajuntament, en centres de 
treball radicats en Llíria. 
3. Resultaran subvencionables amb una ajuda de 1.125 € les contractacions per 
un període de almenys tres mesos amb una jornada, almenys, de 25 hores 
setmanals, de conformitat amb allò que s’ha previst en el punt 2 d’este mateix 
article, d’acord amb la distribució següent d’aportació per les administracions 
públiques: 

ENTITAT APORTACIÓ 
Generalitat Valenciana 375 € 
Diputació Provincial de València 375 € 
Ajuntament de Llíria  375 € 
  1.125 € 
4. Per atendre l’import de les subvencions a concedir dins de la present 
convocatòria queda afectada l’aplicació 600 155 1310 1640 i 600 155 1600 1642 
dels pressupostos municipals de 2013, per un import 39.750 € d’aportació de 
l’Ajuntament de Llíria a la que se sumen 79.500 € corresponents a les aportacions 
de la Diputació de València i la Generalitat Valenciana. 
 
Article 2. Destinataris finals 
Els destinataris finals de les ajudes seran les empreses o entitats amb personalitat 
jurídica pròpia que contracten desocupats del municipi de Llíria  per a la 
prestació de serveis en centres de treball radicats en Llíria. 
No podran obtindre la condició de destinatari final les empreses o entitats en què 
concórrega alguna de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions i que es relacionen a continuació: 

a. Haver sigut condemnades per mitjà de sentència ferma a la pena de pèrdua de 
la possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques. 
b. Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver sigut declarats insolvents en 
qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a 
intervenció judicial o haver sigut inhabilitats conforme a la Llei Concursal sense 
que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del 
concurs. 
c. Haver donat lloc, per causa de què hagueren sigut declarats culpables, a la 
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració. 
d. Estar sotmesa la persona física, els administradors de les societats mercantils o 
aquells que ostenten la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun 
dels supòsits de la Llei 12/1995, d'11 de maig, d'Incompatibilitats dels Membres del 
Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat, de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servici de les 
Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats 
en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els 
térmens establits en esta o en la normativa autonòmica que regule estes matèries. 
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e. No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront 
de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es 
determine reglamentàriament. 
f. Tindre la residència fiscal a un país o territori qualificat reglamentàriament com a 
paradís fiscal. 
g. No trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de 
subvencions en els térmens que reglamentàriament es determinen. 
h. Haver sigut sancionat mitjançant una resolució ferma amb la pèrdua de la 
possibilitat d'obtindre subvencions segons esta Llei o la Llei General Tributària.  

Tampoc podran obtindre-la les agrupacions de persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre 
tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, inclús no tenint personalitat 
jurídica, poguera realitzar les actuacions subvencionables. 
Els treballadors la contractació dels quals se subvenciona hauran d’haver romàs 
desocupats i inscrits de forma ininterrompuda com a demandants d’ocupació en 
els centres SERVEF d’Ocupació de la Generalitat almenys des de l’1 de març de 
2013.  
 
Article 3. Criteris per a la distribució dels fons 
 La concessió de les subvencions s’efectuarà en règim de concurrència 
competitiva. 
En atenció a la seua naturalesa i finalitat, la dotació pressupostària d’este 
programa es distribuirà entre les empreses o entitats ocupadores en funció de la 
puntuació de cada contracte sol·licitat per les empreses segons els següents 
criteris de valoració: 
1r. Contractació de majors de 45 anys / menors de 30 anys: 1 punt 
2n. Contractació de desocupats de llarga durada (inscrits com a desocupats en el 
SERVEF per un període ininterromput de més de 365 dies fins l’inici del contracte: 
1 punt 
3r. Major duració de la jornada (superior a 25 hores).0’50 per cada 5 hores més a 
la setmana (max. 1 punt). 
4t. Contracte superior a 3 mesos i que es puga justificar a data de finalització del 
termini de justificació: 1 punt (a partir de 4 mesos) 
En cas d’empat s’ordenarà per nº de contractes sol·licitats pel beneficiari i en últim 
lloc per data de registre d’entrada en l’Ajuntament. 
No obstant això, de conformitat amb l’art. 55 del RD 887/2006, no serà necessari 
fixar un orde de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen els 
requisits establits, per al cas que el crèdit consignat en la convocatòria siga 
suficient, atenent al nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de 
presentació. 
 
Article 4. Exclusions 
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Queden exclosos els supòsits previstos en els apartats 5 i 6 de l’article 6 de l’Ordre 
3/2013, de 22 de març: 
5. S’exclouran de la subvenció els supòsits següents: 
a) Contractacions efectuades per administracions públiques, empreses públiques o 
fundacions públiques. 
b) Contractacions efectuades per empreses de treball temporal per a la posada a 
disposició del treballador en empreses usuàries en què prestaran els seus servicis. 
c) Contractacions efectuades per empreses que, a causa de la comissió d’infraccions molt 
greus, hagueren sigut excloses com a beneficiàries de programes d’ocupació. 
d) Contractacions efectuades 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. 
e) Contractacions realitzades per empreses que en l’any 2013 hagueren realitzat 
extincions de contractes per causes disciplinàries o objectives declarades improcedents 
en 2013 mitjançant sentència judicial ferma o laude arbitral. 
f) Relacions laborals de caràcter especial de l’article 2.1 de l’Estatut dels Treballadors. 
g) Contractacions en què l’ocupador, o els càrrecs directius o els membres dels òrgans 
d’administració de les empreses que revisten la forma jurídica de societat o de les entitats 
privades sense ànim de lucre, mantinguen amb el treballador contractat una relació de 
cònjuge, parella de fet, ascendent o descendent fins al primer grau. 
6. Les convocatòries se subjectaran al règim de minimis que regula el Reglament 
1998/2006, de 15 de desembre de 2006, de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 
87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de minimis (DOUE de 28 de desembre). Per este 
motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents: 
a) Pesca i aqüicultura, segons es definixen en el Reglament (CE) núm. 104/2000. 
b) Producció primària dels productes agrícoles que recull l’annex I del Tractat. 
c) Activitats relacionades amb l’exportació a tercers països o estats membres, quan 
l’ajuda estiga vinculada a la creació i el funcionament d’una xarxa de distribució o a altres 
gastos d’explotació vinculats a l’activitat d’exportació. 
d) Carbó, segons es definix en el Reglament (CE) núm. 1407/2002. 
e) Queden excloses, així mateix, les empreses en crisi. 
L’aplicació d’este règim suposarà que l’ajuda total de minimis concedida a qualsevol 
empresa no puga superar els 200.000 euros durant qualsevol període de l’exercici fiscal 
corrent i els dos exercicis fiscals anteriors; si l’empresa opera en el sector del transport 
per carretera l’import màxim es reduirà a 100.000 euros 

A l’efecte d’este programa, es considerarà empresa en crisi quan concórreguen les 
condicions fixades en la disposició addicional tercera de la referida ordre: 
 Concepte d’empresa en crisi 
1. Als efectes d’este programa, les pimes només tindran la consideració d’empresa en 
crisi si concorre alguna de les condicions següents: 
a) En el cas de societats de responsabilitat limitada, quan haja desaparegut més de la 
mitat del capital subscrit i se n’haja perdut més d’una quarta part en els últims 12 mesos. 
b) En el cas de societats en què almenys alguns dels socis tenen una responsabilitat 
il·limitada sobre el deute de l’empresa, quan haja desaparegut més de la mitat dels fons 
propis i se n’haja perdut més d’una quarta part en els últims 12 mesos. 
c) Per a qualsevol forma d’empresa, quan s’haja iniciat el procediment per a la declaració 
de concurs. 
2. Les pimes amb menys de tres anys d’antiguitat no es consideraran en crisi, excepte en 
el cas que complisquen la condició prevista en l’epígraf c) de l’apartat anterior. 
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3. S’entendrà que les grans empreses es troben en crisi, si concurren les condicions 
establides en el punt 2.1 de les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament 
i de reestructuració d’empreses en crisi (DOUE d’1 d’octubre de 2004, 2004/C 244/02). 

 
 
Article 5. Incompatibilitats 
Les ajudes que reben les empreses i la resta d’entitats ocupadores seran 
incompatibles amb qualsevol altra ajuda per a la mateixa acció subvencionable, 
amb l’excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social. S’exigeix, en este 
sentit, que les empreses i la resta d’entitats ocupadores presenten, junt amb la 
sol·licitud de subvenció, una declaració responsable relativa al compliment d’esta 
condició. 
 
Article 6. Sol·licitud, documentació i termini de presentació 
Els destinataris finals interessats presentaran la seua sol·licitud en un imprés 
normalitzat davant de l’Ajuntament de Llíria, sense perjuí de la seua presentació 
segons el que disposa l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú i preferentment: 

 En el registre municipal ubicat en la Plaça Major, 1  
Les empreses o entitats interessades hauran de presentar la seua sol·licitud fins 
el dia 15 de novembre.  
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 
1. ANNEX NORMALITZAT degudament emplenat i signat o, en el seu defecte: 

a. Documentació identificativa del sol·licitant i, si escau, identificació i 
acreditació del representant legal. 
b. Certificació acreditativa que, a data de presentació de la documentació, 
l'Entitat sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i 
enfront de la Seguretat Social o, si escau, conveni de fraccionament o 
ajornament de deutes subscrit amb l'Administració corresponent. 
c. Compromís de complir les condicions de la subvenció. 
d. Declaració de reunir els requisits específics exigits en la convocatòria. 
i. Declaració responsable de no estar immers en cap de les circumstàncies 
que impedeixen obtenir la condició de beneficiari assenyalades en l'art. 13 
de la Llei General de Subvencions. 

2. Dades de domiciliació bancària segons model normalitzat. 
3. Declaració responsable de no tenir deute algun pendent amb l'Ajuntament, la 
Diputació de València i la Generalitat Valenciana. 
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4. Declaració responsable que la contractació o contractacions a realitzar no 
incorren en clàusula d'exclusió. 
5. Declaració responsable emesa pel representant legal de l'entitat ocupadora 
sobre si han obtingut o sol·licitat qualsevol altra ajuda per a la mateixa acció 
subvencionable, excepte les possibles bonificacions de quotes a la Seguretat 
Social, especificant, si escau, l'organisme concedent i l'import. 
6. Declaració responsable emesa pel representant legal de l'entitat ocupadora en 
la qual consten altres ajudes de minimis de les quals hagueren resultat 
beneficiàries en els exercicis 2011, 2012 i 2013. 
 
Si la sol·licitud o la documentació que haja d’acompanyar-la presenta deficiències 
o omissions, es requerirà el sol·licitant perquè en un termini màxim i improrrogable 
de deu dies i en tot cas abans del 21 de novembre de 2013, esmene la falta o 
acompanye els documents preceptius. Si no ho fa així, se li tindrà per desistit de la 
seua petició.  
 
Article 7. Procediment de concessió 

1. Les subvencions es concediran per mitjà del procediment ordinari en règim 
de concurrència competitiva. 

2. Actuarà com a òrgan instructor l’Agència de Desenvolupament de Llíria que 
realitzarà d’ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la 
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals 
ha de formular-se la proposta de resolució.  

3. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient, formularà la proposta de 
resolució provisional, degudament motivada, que haurà de notificar-se als 
interessats en la forma en què estableix la convocatòria i concedirà un 
termini de cinc dies per a presentar al·legacions.  

4. Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figuren en procediment 
ni siguen tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les 
adduïdes pels interessats, en este cas, la proposta de resolució formulada 
tindrà el caràcter de definitiva. 

5. Una volta aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent 
resoldrà el procediment. La resolució del procediment correspondrà a 
l’Alcaldia – presidència d’este Ajuntament d’acord amb el que estableix l’art. 
21.1 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de Règim local. 

6. Aprovada la proposta de resolució definitiva, i d’acord amb el que preveu 
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 és el 
cas, en la corresponent convocatòria, l’òrgan competent resoldrà el 
procediment motivadament i, en tot cas hauran de quedar acreditats els 
fonaments de la resolució que s’adopte i els compromisos assumits pels 
beneficiaris. 
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7. Cada una de les sol·licituds rebudes serà resolta de manera expressa i 
notificada en els termes que preveu 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. 

8. En l’esmentada notificació, es comunicarà l’import de l’ajuda concedida i el 
seu caràcter de minimis, quedant per tant subjecta al règim regulat en el 
Reglament 1998/2006, de 15 de desembre del 2006, de la Comissió, relatiu 
a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE (DOUE de 28 de desembre). 
La resolució indicarà de forma expressa els terminis de justificació d’inici 
dels contractes i de la justificació final. 

9. Contra la mencionada resolució es podrà interposar, potestativament, 
basant-se en l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, un recurs de reposició davant de l’òrgan d’esta corporació autor de 
l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció de la 
notificació, o bé interposar directament un recurs contenciós administratiu 
davant del jutjat d’este ordre a València, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la recepció de la notificació d’acord amb el que 
preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

10. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos a 
comptar de la data de la sol·licitud. El venciment del termini. sense haver 
notificat la resolució, legitimarà els interessats per a entendre desestimada 
per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció. 

 
Article 8.  
Si finalitzat el període de presentació d’instàncies l’import total de l’ajuda 
sol·licitada és inferior al crèdit pressupostat s’iniciarà un segon període de 
tramitació de sol·licituds que es podran presentar fins el dia 29 de novembre, i es 
realitzarà el procediment indicat en l’article anterior per a la concessió de l’ajuda 
fins al crèdit disponible restant.    
 
Article 9. Justificació inici del contractes.  
Les empreses beneficiàries justificaran l’inici dels contractes en el moment de la 
realització amb la presentació del Formulari inici dels contractes acompanyat de la 
següent documentació 
–Document d’identificació dels treballadors contractats. 
–Contractes de treball que han donat lloc a l’ajuda i la seua comunicació al 
SERVEF. 
–Alta/es en la Seguretat Social del/ dels treballadors. 
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–Acreditació de la condició de desocupat dels treballadors contractats i la seua 
antiguitat com a demandant en el SERVEF, per mitjà d’una fotocòpia de la targeta 
de demandant d’ocupació (DARDE) o certificació del SERVEF. 
Es transferirà l’equivalent a un terç de l’import total de la subvenció una vegada 
justificat l’inici dels contractes per part dels beneficiaris i acreditació de 
l’acompliment dels requisits que foren tinguts en compte en la resolució de l’ajuda. 
 
Si en el procés de concessió s’ha procedit a realitzar baremació seguint els criteris 
de valoració enumerats en l’art. 3, les empreses beneficiàries han de justificar 
l’inici dels contractes abans del dia 28 de novembre o en la data indicada en la 
resolució de concessió de l’ajuda. Si passat aquest termini no s’haguera justificat 
l’inici de tots els contractes subvencionats, es procedirà a minorar l’ajuda de la part 
no iniciada i es resoldrà a favor dels contractes que quedaren amb una puntuació 
inferior en la baremació, fins esgotar pressupost. 
 
Article 10. Justificació i liquidació de la subvenció 
La liquidació de l’ajuda concedida s’efectuarà una vegada l’empresa beneficiària 
justifique que s’han complit els termes d’esta convocatòria, en especial, el 
manteniment del contracte i l’alta en la Seguretat Social almenys per tres mesos 
amb una jornada mínima de 25 hores setmanals, i que serà acreditat per mitjà de 
la remissió del formulari justificatiu de les despeses segons finalitzen els 
contractes i en tot cas abans del 28 de febrer 2014, a no ser que en la resolució de 
concessió de l’ajuda s’aprove una data diferent, amb la documentació següent: 
 

Document d'identificació dels treballadors contractats. 
 Nòmines de les retribucions percebudes. 
 TC1 i TC2 dels treballadors contractats en el corresponent període.  
 Documents acreditatius de dits pagaments. 
  
En el cas de justificar despeses de costos socials del mes de febrer es presentarà 
certificat de la persona responsable de l’entitat on conste els costos de seguretat 
social de l’empresa i compromís de remetre a l’Ajuntament el TC1 i TC2 quan 
estiga en el seu poder. 
 
Article 11. Obligacions dels destinataris finals 
A més del que disposa l’article 14 de la Llei General de Subvencions, són 
obligacions dels ocupadors destinataris finals de les ajudes: 
Complir l’objectiu i realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
Acreditar la realització de l’activitat, així com el compliment dels requisits i les 
condicions que determinen la concessió de l’ajuda. 
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Facilitar tota la informació relacionada amb la subvenció concedida que li siga 
requerida, així com comunicar les incidències que puguen produir-se. 
Comunicar la sol·licitud o obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa 
finalitat. 
Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de 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 almenys durant 3 anys a partir del tancament 
del Pla, mentre que pogueren ser objecte de control i estos seran originals o 
còpies certificades acords amb estos documents. 
Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament de la contractació 
subvencionada inclosa en un programa d’incentius destinats al foment de 
l’ocupació en l’àmbit local, emmarcat en el Pla d’Ocupació Conjunta de les 
Administracions Públiques Valencianes en què participen la Generalitat 
Valenciana, les diputacions provincials i els ajuntaments de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Article 11. Modificació, minoració i/o anul·lació de la subvenció inicialment 
concedida 
Qualsevol 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 podrà 
ser causa de modificació de la resolució de concessió. 
L’Ajuntament, de conformitat amb les Bases d’Execució del Pressupost, podrà 
anul·lar totalment o parcialment la subvenció atorgada quan la contractació no 
s’haja realitzat en els termes previstos o per incompliment del que estableixen les 
bases d’esta convocatòria. 
Quan l’alteració consistisca en la falta de manteniment durant el període mínim de 
tres mesos o la jornada haja sigut inferior a 25 hores, es procedirà a l’anul·lació del 
total de l’ajuda corresponent a eixe treballador. 
Si l’alteració consisteix en la reducció del període de contractació inicialment 
previst, però este continua sent superior a tres mesos,  la minoració de la jornada 
inicialment prevista, però esta continua sent superior a 25 hores, o les 
característiques del treballador contractat, si va ser determinant a l’hora d’atorgar 
la subvenció, esta podrà ser objecte d’anul·lació. 
En el cas que les contractacions finalment justificades siga inferior al que consta 
en la resolució de l’ajuda, la quantia de l’ajuda a abonar es minorarà al número de 
contractes completament justificats. 
En el cas de l’existència de bonificacions de quotes a la Seguretat Social per a la 
mateixa actuació, i si es dóna la circumstància que la suma d’estes junt amb 
l’ajuda concedida, excedeix de l’import de les despeses justificades, la subvenció 
concedida quedarà reduïda en la proporció corresponent. 
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Qualsevol altre supòsit d’existència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
concedits per altres organismes o entitats per a la mateixa actuació, serà causa 
d’anul·lació de la subvenció concedida, i procedència del reintegrament de les 
quantitats percebudes. 
 
Article 12. Resolució d’incidències 
La regidoria de Comerç, per delegació de l’alcalde, resoldrà les incidències que es 
produïsquen posteriorment a esta concessió. Les modificacions que tinguen lloc 
com a conseqüència de la resolució d’incidències no podran comportar un canvi 
en la baremació efectuada per a l’adjudicació. 
Es delega també expressament en el titular d’este òrgan la correcció, si és el cas, 
dels errors que puguen produir-se en la concessió de les ajudes.  
 
Article 13. Procediment de reintegrament 
Donaran lloc a l’obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats 
percebudes, així com l’exigència de l’interés de demora des de la data del 
pagament de la subvenció fins que s’acorde la procedència del reintegrament, els 
casos previstos en l’article 37 de la LGS, de conformitat amb els arts. 91, 92 i 93 
del seu reglament. 
El que disposen els paràgrafs precedents serà aplicable sense perjuí de la 
possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del 
procediment sancionador, d’acord amb els arts. 52 i ss. De la LGS i el títol IV del 
seu reglament. 
 
Article 14. Interpretació 
En tot el no previst en les presents bases així com respecte a la seua interpretació 
caldrà ajustar-se al que dispose l’Ordre 3/2013, de 22 de març, de la Conselleria 
d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, a la Llei 38/2003 de 17 de novembre, 
General de Subvencions i al seu reglament aprovat per RD 887/2006, de 21 de 
juliol. 
 
Article 15. Publicació i entrada en vigor 
 
La publicació d’esta convocatòria es realitzarà en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament de Llíria i en la web municipal www.lliria.es i entrarà en vigor 
l’endemà de la publicació. 


