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AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Comerç, Turisme i Ocupació
Ref.: RC/al
Expt.: L.2.4.1/18/1
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES D'ONDA 2018
1. OBJECTE I ÀMBIT
És objecte de les presents bases, la regulació de la convocatòria i concessió, en règim de
concurrència competitiva, de les ajudes econòmiques que l'Ajuntament d'Onda, a través de
l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització Econòmica, podrà atorgar a fi d'afavorir la
contractació de persones desocupades d'Onda, per part d'empreses ubicades en l'àmbit
territorial d'Onda finançant els pagaments en concepte de Seguretat Social a càrrec de
l'empresa generats per la contractació de la persona desocupada contractada, que es
realitzen durant l'any 2018. Estes ajudes tenen la forma de subvencions a fons perdut.
2. BENEFICIARIS/ÀRIES I CONDICIONS
1. Podran ser beneficiàries les empreses (inclosos autònoms/es) ubicades en Onda, que
disposen de títol habilitant per al funcionament de l'activitat en Onda, la seu social de les
quals estiga o no en este municipi, i les empreses que no disposen del dit títol per no exercir
la seua activitat en un local determinat però amb seu social en Onda que contracten
persones desocupades d'Onda. La subvenció podrà sol·licitar-se per a la contractació de 10
treballadors/es com a màxim durant la convocatòria del 2018.
2. No podran ser beneficiàries les empreses (incloses les persones físiques) en els que
concórrega alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions, l'apreciació dels quals es farà en la forma prevista en el
dit article.
3. PERÍODE SUBVENCIONABLE I QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

2. La quantia de la subvenció s'establirà basant-se en el període de contractació amb els
límits següents:
QUANTIA

DURACIÓ CONTRACTE

500,00 €

almenys 3 mesos

1.000,00 €

almenys 6 mesos

1.500,00 €

indefinit
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1. Se subvencionaran les contractacions compreses entre l'1 de gener de 2018 i el 14 de
setembre de 2018.

Per a les contractacions a jornada parcial i inferiors a 40 hores setmanals es calcularà la
quantia de forma proporcional, sent la jornada mínima subvencionable de 20 hores
setmanals.
3. En el cas que algun contracte de 3 o 6 mesos de duració subvencionat en esta
convocatòria, l'empresa ho convertisca en contracte indefinit, esta podrà sol·licitar ampliació
de la subvenció concedida en el termini establit per a la presentació de sol·licituds, fins a
arribar al màxim de 1.500 euros, amb la bonificació corresponent si pertany a algun dels
col·lectius addicionalment bonificats. La conversió del contracte serà per a la mateixa
persona per la qual s'ha rebut l'ajuda. Entre la finalització d'un contracte i la formalització del
següent no hauran de transcórrer més de 5 dies, admetent-se que esta persona puga estar
durant estos dies inscrita en el SERVEF com a demandant d'ocupació. En este cas no
s'aplicarà la base 5.e).
4. Tindran una bonificació addicional a l'ajuda de 200 euros o proporcional (jornada parcial),
els contractes que es formalitzen amb algun dels col·lectius següents:
I. Persones desocupades de llarga duració, entesa esta situació com a persones
desocupades que en el moment de la contractació susceptible de la present ajuda no hagen
treballat més de 30 dies en l'últim any previ a la dita contractació.
II. Persones en risc d'exclusió social.
III. Persones desocupades amb una discapacitat igual o superior al 33%.
IV. Autònoms/es que contracten el/la seu/a primer/a treballador/a des de l'inici de l'activitat
de l'empresa.
En el cas de pertànyer a més d'un col·lectiu només es computarà per u.

L'import inicial de la subvenció serà amb càrrec a l'Aplicació Pressupostària 24100/47000,
per un import de 55.000 euros per a 2018 i 5.000 euros del pressupost de 2019 per a
aquelles ajudes la justificació final de les quals haja de realitzar-se en el mencionat exercici.
Esta quantitat prevista podrà ser incrementada o disminuïda amb l'acord previ de la Junta de
Govern Local en funció de les disponibilitats de la partida. Les quanties màximes de les
ajudes previstes podran ser objecte de revisió en els termes que s'acorden per la Junta de
Govern Local. Prioritzant-se sempre a les sol·licituds segons data de registre d'entrada en
l'Ajuntament.
5. REQUISITS I OBLIGACIONS DE L'EMPRESA BENEFICIÀRIA.
1. Requisits:
a) Disposar del títol habilitant (antiga llicència d'activitat) a nom de l'empresa sol·licitant per
al funcionament de l'activitat econòmica en Onda podent tindre o no la seu social en este
municipi, i en cas, de que no es dispose del dit títol per no exercir la seua activitat
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4. DISPONIBILITAT PRESSUPOSTÀRIA I PRIORITZACIÓ
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econòmica en un local determinat, la seu social ha d'estar en Onda.
b) Trobar-se al corrent de les seues obligacions enfront de la Hisenda Estatal, la Hisenda
Local i la Seguretat Social.
c) Formalitzar un contracte laboral mínim de 3 mesos i 20 hores setmanals amb la persona
desocupada.
d) No seran beneficiàries aquelles empreses que en els dos últims anys hagen realitzat un
acomiadament declarat improcedent o nul, o es troben en un procés de regulació
d'ocupació.
e) No haver contractat la persona desocupada en els 3 mesos previs al nou contracte
subvencionable.
2. Obligacions:
a) Justificar l'ajuda concedida d'acord amb allò que s'ha descrit en la base 10.
a) Col·laborar en les actuacions de seguiment de l'Ajuntament, aportant quanta informació li
siga requerida, així com qualssevol altres de comprovació i control que siguen necessàries
amb la finalitat de verificar el compliment específic de les obligacions associades al
programa.
b) En els contractes subvencionats de 3 i 6 mesos i indefinits (7 mesos mínim per a les
contractacions indefinides), en cas de baixa del treballador abans de finalitzar el dit període,
l'empresa beneficiària haurà de substituir-ho per un altre que reunisca els mateixos requisits
establits en el termini d'un mes i comunicar-ho a l'administració en el termini de 15 dies des
de la data del nou contracte.
6. REQUISITS DE LES PERSONES DESOCUPADES CONTRACTADES

7. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. ESMENA DE DEFICIÈNCIES.
1. Prioritàriament, al marge de les fórmules previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les sol·licituds podran
presentar-se en el registre d'entrada de l'Ajuntament d'Onda en l'imprés normalitzat de
sol·licitud, que estarà disponible en el mateix i en la pàgina Web oficial de l'Ajuntament,
http://ajuntament.onda.es.
2. El termini de presentació de sol·licituds, acompanyades de la documentació corresponent,
serà el comprés entre l'endemà de la publicació de l'Extracte de la convocatòria de les bases
en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i el 14 de setembre de 2018. Aquelles
sol·licituds presentades fora de termini seran no admeses a tràmit, sense entrar en el fons
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a) Estar empadronat/ada en Onda en el moment de la sol·licitud de la subvenció i de la
publicació d'estes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.
b) Estar desocupat/ada, i justificació corresponent de la dita situació.
c) No haver treballat per a l'empresa sol·licitant de l'ajuda en els 3 mesos precedents a la
data de la nova contractació per la qual se sol·licita la subvenció.
d) En el cas de pertànyer a algun dels col·lectius, acreditar la situació: I amb la vida laboral
actualitzada, II amb informe acreditatiu dels Serveis Socials corresponents, III amb la
Resolució de Conselleria del grau de discapacitat, i IV amb el certificat de la vida laboral de
l'empresa actualitzat.

de l'assumpte, mitjançant un acord administratiu.
3. Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en l'article 66.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,o no
s'acompanyara la documentació que d'acord amb estes bases resulte exigible, de
conformitat amb el que preveu l'article 68.1 de l'esmentada Llei, es requerirà a
l'interessat/ada perquè, en el termini de 10 dies, esmene les faltes o acompanyen els
documents perceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de
la seua petició, prèvia resolució, que haurà de ser dictada en els termes que preveu larticle
21.
8. DOCUMENTACIÓ QUE HA D'ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD:
1. Les sol·licituds es formalitzaran en impresos normalitzats i hauran d'acompanyar-se de la
documentació següent:

a) Imprés normalitzat de sol·licitud de subvenció.
b) Documentació acreditativa i identificativa de la persona beneficiària de la subvenció
(Persona física: DNI/NIE - Persona jurídica: CIF de l'empresa i DNI/NIE de la persona
representant i poders que acrediten la seua representació).
c) Inscripció en el Registre Censal d'Hisenda per a l'activitat econòmica que desenvolupe o
equivalent.
d) Justificant de disposar del títol habilitant per al funcionament de l'activitat econòmica que
desenvolupe concedit per l'Ajuntament o declaració responsable de no disposar de local
determinat per no requerir-ho l'activitat (inclosa en l'imprés de sol·licitud).
e) Fitxa original de Manteniment de tercers (segons model normalitzat).
f) Consentiment expresse per part de l'empresa beneficiària autoritzant a l'Ajuntament
d'Onda a demanar davant de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la Tresoreria
General de la Seguretat Social i de la Hisenda Local la informació relativa al compliment
d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i
19 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003
General de Subvencions (inclosa en l'imprés de sol·licitud).
Declaracions responsables (incloses en l'imprés de sol·licitud):
-Declaració de conéixer i acceptar les bases de la convocatòria.
-Declaració de les ajudes o bonificacions rebudes per al mateix fi, si és el cas, amb
indicació d'import, organisme i data de concessió.
-Declaració de no estar incurs en alguna de les prohibicions per a obtindre la condició
de beneficiari, segons el que disposa l'article 13 de la Llei 38/2003 General de
Subvencions.
-Declaració responsable de no haver realitzat un acomiadament declarat improcedent
o nul, o es troben en un procés de regulació d'ocupació.
-Declaració responsable de què totes les dades que figuren en la sol·licitud són certs i
compromís de destinar l'import de l'ajuda a la finalitat indicada.
DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA DESOCUPADA CONTRACTADA:
a) DNI/NIE.
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DOCUMENTACIÓ DE L'EMPRESA:
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b) Contracte de treball.
c) Volant d'empadronament en el municipi d'Onda actualitzat en el moment de la sol·licitud
de la subvenció.
d) Informe de Vida laboral actualitzat en el moment de sol·licitud de la subvenció que incloga
l'alta en l'empresa i on podrà valorar-se la situació prèvia de desocupació.
e) Documentació acreditativa de pertànyer a alguns dels col·lectius subvencionats
addicionalment: I vida laboral actualitzada, II informe acreditatiu dels Serveis Socials
corresponents, III Resolució de Conselleria del grau de discapacitat i el IV certificat de la
vida laboral de l'empresa actualitzat.
2. Per a la sol·licitud d'ampliació de subvenció per conversió de contracte temporal a
indefinit, segons model normalitzat, s'haurà d'acompanyar la documentació següent:
a) Imprés normalitzat de sol·licitud
b) Contracte indefinit
c) Informe de Vida laboral actualitzat de la persona contractada en el moment de sol·licitud
d'ampliació de subvenció
9. INSTRUCCIÓ, RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ.
1. El procediment ordinari per a la concessió de la subvenció es tramitarà en règim de
concurrència competitiva.
Es constituirà una comissió de valoració formada pels membres de la Comissió Informativa
de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització Econòmica que estudiarà i valorarà les
sol·licituds i proposarà a la Junta de Govern Local la denegació o concessió de la subvenció
i l'import aconseguit, si és el cas.
2. Després de l'aprovació de la proposta de resolució per la Junta de Govern Local es
procedirà a la notificació als interessats i a la publicació de l'acord en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província i en la BDNS, si és el cas.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats
per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la
subvenció.
10. LIQUIDACIÓ I FORMA DE PAGAMENT DE LES AJUDES I JUSTIFICACIÓ
La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada complits els requisits i justificats
documentalment els gastos subvencionables per l'import total de la subvenció i el període
subvencionat. La forma de pagament es realitzarà per mitjà de transferència bancària a la
compte indicat en la Fitxa de manteniment de tercers.
En tot cas, no podran ser justificades les quanties corresponents als pagaments en concepte
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El termini de resolució i notificació serà de 2 mesos a partir del moment en què tota la
documentació requerida per al desenrotllament de l'expedient estiga entregada en l'oficina
responsable del mateix.

de Seguretat Social a càrrec de l'empresa ja subvencionats o bonificats per altres Entitats.
Junt amb la concessió de la subvenció es podrà anticipar, amb la sol·licitud prèvia (inclosa
en l'imprés de sol·licitud), el 50% de l'import concedit, subjecte al que es disposa en la base
11.
El termini màxim per a presentar la justificació de la subvenció serà el 15 de novembre de
2018, per a la dita justificació haurà de presentar, en el lloc indicat en la base 7 de la present
convocatòria, la sol·licitud de justificació normalitzada acompanyada de la documentació
següent:
a) Fotocòpies de les nòmines, Rebut de Liquidació de Cotitzacions (TC1) i Relació Nominal
de Treballadors (TC2) de la persona/es contractada/ades corresponents des del moment de
la contractació fins al compliment del període de temps subvencionat, acompanyats de la
corresponent transferència bancària que acredite el pagament efectiu pels esmentats
conceptes. En el cas de pagament en efectiu de les nòmines s'haurà d'aportar una
declaració firmada per l'empresa i la persona contractada indicant els mesos i l'import pagat.
-En el cas dels contractes indefinits s'haurà d'aportar la documentació justificativa de com a
mínim 7 mesos.
-En el cas de conversió d'un contracte inicial de 3 o 6 mesos subvencionat en esta
convocatòria a indefinit, s'haurà d'aportar la documentació justificativa del contracte inicial
més la del contracte indefinit.
Si el contracte està bonificat s'haurà d'aportar documentació acreditativa de l'import de la
bonificació que se li aplica mes a mes a la persona contractada subvencionada.
b) Declaració responsable de compromís de presentar la documentació justificativa que no
s'haja generat en el termini màxim de justificació a mesura que s'obtinga.
c) Declaració responsable de les ajudes rebudes per altres entitats públiques per al mateix fi
subvencionat en esta convocatòria, si és el cas, amb indicació d'import, organisme i data de
concessió (segons model normalitzat).

L'incompliment per l'empresa beneficiària de qualsevol dels requisits, condicions, obligacions
i la resta de 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 és el cas, amb l'anul·lació de la subvenció concedida i
l'obligació de reintegrar les ajudes percebudes en concepte de bestreta i els interessos de
demora des del moment del pagament de les mateixes.
La justificació parcial de l'ajuda concedida significarà la no acceptació de la dita justificació i
el reintegrament de la bestreta percebut si és el cas.
12. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS O AJUDES
Les ajudes previstes en les presents bases seran compatibles amb qualssevol altres
subvencions que puguen atorgar altres institucions públiques o privades amb el mateix
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11. REINTEGRAMENT DE LES AJUDES
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objecte i finalitat, sempre que el total percebut no supere el 100% del total dels conceptes
subvencionables.
13. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
b) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en el seu articule 189.
c) Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de
Subvencions.
d) Les bases reguladores de la concessió d'estes subvencions estan contingudes en
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Onda, aprovada en data 30 de gener
de 2006 i publicada en el BOP núm. 31, de 14 de març de 2006, en tot el que no s'opose a
normativa posterior de rang igual o superior que puga afectar les subvencions objecte
d'estes bases específiques.
e) Bases d'execució del Pressupost de l'Ajuntament d'Onda per a l'exercici 2018.
14. FI DE LA VIA ADMINISTRATIVA
L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa. D'acord amb el que disposa
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, podrà interposar-se potestatiu de
reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte recorregut d'este Ajuntament, en el
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, o bé directament
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló dins
del termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la recepció d'esta notificació.
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Onda, data al marge
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

