BASES REGULADORES DE LES AJUDES DEL PROGRAMA “BONS COMERÇ 2021” DEL MUNICIPI D'ALACANT PER
A INCENTIVAR LES COMPRES EN EL COMERÇ DE PROXIMITAT PEL COVID-19

Justificació de l'actuació
L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d'emergència de salut
pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. Mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
es declara l'Estat d'Alarma, com a mesura extraordinària orientada a evitar contagis i a garantr la màxima
protecció de la població arran de la propagació del coronavirus COVID-19.
La naturalesa excepcional de la pandèmia i les mesures adoptades per al seu control han provocat i estan
provocant conseqüències d'escala signifcatva en tots els components de la societat. Així, les microempreses,
els autònoms i altres professionals del comerç han patt una important reducció dels seus ingressos per la
paralització o ralenttzació de la seua actvitat econòmica, la qual cosa ha esdevingut en una greu falta de
liquiditat, i ha afectat seriosament la seua situació econòmica a curt i mitjà termini, però també suposa un greu
risc per a la seua viabilitat futura.
Aquesta situació extraordinària requereix la planifcació i l'execució d'actuacions que no poden obviar els
principis generals que regeixen les relacions entre les Administracions Públiques, sempre amb clar respecte a
l'orde consttucional establit i el principi d'autonomia reconegut entre Administracions, tal com així s'estableix en
l'art. 55 a) de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, respectant l'exercici legítm de competències entre les
Administracions, àmbit competencial que igualment recorda l'artcle 6 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març
que especifca, que cada Administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la gestó
ordinària dels seus serveis per a adoptar les mesures que estme necessàries en el marc de les ordes directes de
l'autoritat competent als efectes de l'Estat d'Alarma.
Així mateix, l'Excm. Ajuntament d'Alacant, que vela i protegeix l'interés general dels seus ciutadans, té entre els
seus objectus minimitzar l'impacte social i econòmic que ha provocat aquesta situació en el seu teixit econòmic
local. Línia d'actuació que està de d'acord amb el que estableix el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, on estableix que la prioritat
absoluta en matèria econòmica radica a protegir i donar suport al teixit productu i social amb l'objectu de donar
contnuïtat a l'actvitat productva i el manteniment de l'ocupació i proporcionar liquiditat a les pimes,
micropimes, autònoms i altres col·lectus per a preservar-ne la contnuïtat.
En aquest sentt, tenint en compte que les presents bases tenen com a objecte contribuir al restabliment de
l'actvitat comercial de la ciutat que s'ha vist fortament reduïda com a conseqüència de la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, es justfca aquest procediment per estar referit a situacions estretament vinculades a
l'Estat d'Alarma.
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El concepte de ciutat està lligat al comerç de proximitat. Les botgues de barri junt amb l'actvitat turístca omplin
de vida i fan que els carrers siguen més transitats. Contribueixen a revitalitzar els barris, impedint que existsquen
zones desertes i moltes vegades, a més, funcionen com a llocs de trobada, per la qual cosa els benefcis socials
van més enllà dels purament econòmics, vitalitza els entorns urbans, incrementant la cohesió social, contribuint
a la generació d'ocupació i al desenvolupament local de la nostra ciutat.

BASES REGULADORES
BASE 1.- Objecte i competència
L'objecte de les presents bases és la regulació de les ajudes incloses en el programa “Bons de Comerç 2021”,
destnades a potenciar les compres en el municipi d'Alacant, donant suport a les llars i als establiments adherits a
aquest programa, promovent la reactvació econòmica del teixit comercial i el consum local, contribuint
d'aquesta manera a pal·liar els efectes del COVID 19. De la mateixa manera, aquesta iniciatva pot ajudar a
fdelitzar i a captar nova clientela, així com a sensibilitzar els consumidors de la importància de realitzar la seua
compra en el comerç de proximitat.
La realització d'aquesta actuació té cabuda en el marc competencial de l'art. 33.3- g) de la Llei 8/2010, de 23 de
juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

BASE 2.- Pressupost de la convocatòria, distribució i compatibilitat de les ajudes
Per a atendre al fnançament de la present convocatòria es disposarà d'un crèdit total de cent mil euros
(100.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació 43-430-472 del vigent pressupost municipal.
➔ L'ajuda estarà limitada a quatre bons per sol·licitant de 10 euros cadascun, import que serà assumit per
l'Ajuntament d'Alacant.
➔ Les ajudes (bons) que s'atorguen seran adjudicades fns al límit del crèdit disponible.
➔ Les subvencions regulades per aquestes Bases seran compatbles amb qualsevol altra subvenció, ajuda,
o ingrés per al mateix concepte subvencionable, procedent de qualsevol altra Administració, ens públic o
privat, no podent en cap cas superar el cost de l'actvitat subvencionada.

BASE 3.- Beneficiaris o consumidors
Seran beneficiiries del programa de bons de comerç les persones fsiques majors d'edat, empadronades en el
municipi d'Alacant, que disposen de DNI o NIE, que sol·liciten fns a quatre bons de comerç i els descompten en
les compres realitzades en els establiments comercials adherits al programa de bons de comerç 2021.
Requisits i obligacions dels benefciariss
➔ L'import dels bons tenen la consideració de subvenció municipal, la mera sol·licitud d'aquests efectuada
pel benefciari i l'obtenció del seu descompte en les compres realitzades, comporta la cessió del dret al
cobrament a l'establiment comercial adherit en el qual ha realitzat la compra.
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➔ Com que es tracta d'una ajuda pública, el benefciari o consumidor serà l'obligat tributari a declarar-la
com a guany patrimonial en la declaració de IRPF de 2021.
➔ La partcipació en el programa de bons implica trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb la
Hisenda estatal, amb la Hisenda municipal i amb la Seguretat Social
➔ La partcipació en el programa de bons implica l'acceptació de les presents bases

BASE 4.- Establiments col·laboradors
Seran col·laboradors del programa de bons de comerç 2021 els ttulars dels establiments comercials que s'hi
adherisquen voluntàriament, acceptant rebre el bo i descomptar el seu import de les compres realitzades pels
benefciaris consumidors.
Requisits i obligacions dels establiments col·laboradorss
➔Els ttulars dels establiments col·laboradors tndran la consideració de micropimes, xicotets empresaris
autònoms o professionals amb menys de 10 treballadors.
➔L'establiment on s'exerceix l'actvitat es localitzarà en el terme municipal d'Alacant.
➔L'actvitat econòmica s'exercirà en establiment comercial permanent amb llicència d'actvitat o ambiental i
s'inclourà en algun dels següents grups de l'Impost d'Actvitats Econòmiques (IAE)s
• Agrupació 64s comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac.
• Agrupació 65s comerç al detall d'artcles d'equipament personal, de la llar i ofcina, perfumeria,
drogueria, papereria, herbolari, instruments musicals, llibres, premsa, concessionaris cotxes,
etc. (Excepte grups 655 combustbles i 656 segona mà)
• Agrupació 97s serveis personals de bugaderia, tntoreria, perruqueria, saló bellesa, serveis
fotogràfcs, emmarcacions, quadres, fotocòpies. (Excepte grups 973,2 màquines automàtques,
974 serveis domèstcs i 979 altres serveis).
➔Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal, amb la Hisenda municipal i amb
la Seguretat Social
➔La partcipació en el programa de bons implica l'acceptació de les presents bases.

BASE 5.- Bons de comerç
➔ L'import dels bons tenen la consideració de subvenció municipal.
➔ El nombre de bons a emetre queda limitat a 10.000 unitats.
➔ El bo té un valor de 10 euros que es podrà aplicar com a descompte a les compres, almenys, del doble
del valor del bo. Només podrà canviar-se una única vegada.
➔ Cada persona podrà sol·licitar un màxim de 4 bons.
➔ Els bons només podran canviar-se en els establiments adherits a aquest programa de bons.
➔ El bo tndrà una validesa de 10 dies naturals a comptar de la data seleccionada en la cita prèvia.
Transcorreguts els 10 dies sense utlitzar-se, els bons tornaran al sistema per a una nova assignació a les
noves petcions realitzades a través del sistema de "cita previa"
➔ El bo serà nominatu i estarà associat al DNI/NIE de la persona sol·licitant.
➔ El bo consistrà en un codi QR (amb dades alfanumèriques) que es descarregarà en un dispositu mòbil o
s'imprimirà per a la seua presentació en l'establiment adherit al programa en què es desitge canviar.
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➔ El programa de bons de comerç tndrà una duració de tres mesos des de la publicació de la convocatòria
que podrà prorrogar-se fns a tres mesos més, en cas de no haver-se esgotat els bons.

BASE 6.- Funcionament del programa de bons

➔ Els establiments que estguen interessats a adherir-se al programa de bons presentaran sol·licitud en la
➔
➔

➔
➔
➔

➔
➔
➔
➔

➔
➔

seu electrònica de l'Ajuntament en la forma indicada en la base octava
L'Ajuntament publicarà en el web municipal un llistat dels establiments col·laboradors que s'hagen
adherit al programa.
L'Ajuntament habilitarà una aplicació web que permetrà als establiments col·laboradors la validació dels
bons que els presenten els seus clients. Aquesta aplicació garanteix un sistema per a la traçabilitat
entre el bo, el client que l'ha utlitzat, l'establiment on s'ha canviat i document de venda emés.
Les persones interessades a obtndre els bons ho faran a través del sistema de cita prèvia
citaprevia.alicante.es en la forma indicada en aquestes bases.
El bo es presentarà pel consumidor en l'establiment col·laborador triat, descarregat en un dispositu
mòbil o bé imprés, junt amb el seu DNI/NIE.
En el moment de la venda, l'establiment col·laborador comprovarà que el bo està associat al DNI/NIE
del client que li'l presenta. Introduirà el codi del bo en l'aplicació web habilitada per a comprovar la seua
validesa, és a dir, que siga original, no estga caducat ni haja sigut descomptat en una altra compra. Una
vegada validat i admés el bo per la plataforma, l'establiment aplicarà el descompte al client, guardant
còpia del document de venda.
Una vegada validat el bo, l'establiment rebrà un adreça electrònica de confrmació.
L'Ajuntament d'Alacant no es responsabilitzarà d'aquells bons no verifcats amb el DNI/NIE en l'instant
de la venda.
S'admeten com a documents de venda les factures completes o les simplifcades (tquet).
El canvi del bo serà compatble amb el període de rebaixes, sempre que l'import fnal de la venda siga
igual o superior al doble de l'import de l'artcle una vegada aplicada la rebaixa.
En el cas de devolucions de productes adquirits amb bo descompte, no es procedirà al reintegrament de
l'import en metàl·lic, sinó que l'establiment li entregarà un val a canviar per a futures compres.
Una vegada descomptats els bons en les compres, l'establiment col·laborador presentarà la justfcació
davant de l'Ajuntament en la forma indicada en aquestes bases i aquest procedirà a abonar-li els
imports dels bons canviats.

BASE 7.- Beneficiaris: presentació de sol·licituds de bons i termini

➔ La presentació de sol·licituds per a obtndre els bons de comerç es realitzarà en el sistema electrònic de
cita prèvia citaprevia.alicante.es. En este tràmit se seleccionarà data per a obtndre els bons, requerintse únicament DNI/NIE de la persona que sol·licitarà l'ajuda (bons) , no requerix frma electrònica.
➔ El programa de bons tndrà una duració de tres mesos, sempre que queden bons disponibles i sense
perjuí de la possible pròrroga que es preveu al fnal de la Base 5
➔ La cita prèvia s'habilitarà des de l'endemà de la publicació de les presents Bases en el Butllet ofcial de la
província d'Alacant i, com a màxim, fns a 10 dies abans de la fnalització del programa de bons o , si és el
cas, de la pròrroga establida en la Base 5, sempre que queden bons disponibles

4

➔ La cita prèvia conté una casella que el sol·licitant haurà d'omplir en la que manifesta expressament
trobar-se al corrent del compliment de les obligacions fscals i amb la Seguretat Social.
➔ Una vegada omplida la sol·licitud en el sistema "cita prèvia", rebrà en la seua adreça de correu
electrònic el bo sol·licitat que tndrà una validesa de 10 dies naturals des de la data seleccionada en la
cita prèvia.

BASE 8.- Establiments col·laboradors: presentació de sol·licituds d'adhesió, termini i documentació
La sol·licitud d'adhesió al programa de bons se subscriurà pel ttular de l'actvitat o persona que acredite la representació de l'enttat interessada per qualsevol mitjà vàlid en dret. Caldrà ajustar-se a una sol·licitud d'adhesió
per establiment.
➔ La presentació de sol·licituds para per a adherir-se al programa de bons de comerç es realitzarà via
telemàtca a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, en la pàgina web
httpss//sedeelectronica.alicante.es/ des del mateix dia d'aprovació de les presents bases i durant els
següents 20 dies naturals .
➔ Per a això, haurà de disposar de frma electrònica avançada, amb un certfcat admés per la Seu
Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant. En qualsevol altre cas, haurà d'acudir-se a la representació a
través de persona que dispose de frma electrònica, acreditant-ne la representació mitjançant
l'ompliment del model annex I. Les persones jurídiques s'identfquen a través dels seus certfcats de
representant.
➔ La presentació de la sol·licitud seguint un procediment diferent del descrit ací serà causa d'inadmissió.
➔ L'admissió a tràmit d'una sol·licitud no generarà cap compromís de concessió d'aquella.
➔ Una vegada comprovades per l'òrgan instructor les dades remeses en la sol·licitud, l'establiment
sol·licitant rebrà un correu electrònic per a confrmar-li la seua adhesió i, si és el cas, demanar altres
dades per a incloure-les en el llistat d'establiments col·laboradors.
Documentació a presentar pels establiments col·laboradors:
➔ Número d'IBAN, adjuntant justfcant d'enttat fnancera que acredite IBAN, la ttularitat del sol·licitant i
NIF/CIF.
➔ Certfcació de situació en el cens d'actvitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària, en el qual conste l'actvitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fscal i el del local
d'exercici de l'actvitat.
➔ En el cas que l'establiment col·laborador tnguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, o amb qualsevol de les Administracions Tributàries o
amb la Tresoreria Municipal, haurà d'annexar a la sol·licitud la resolució de concessió d'aquest junt amb
l'últm certfcat de no tndre deutes posteriors a la concessió de l'ajornament.
➔ L'ompliment de la sol·licitud de forma telemàtca inclou un pronunciament exprés sobre les qüestons
següentss
• Que exerceix l'actvitat econòmica en el terme municipal d'Alacant abans de la publicació de la
convocatòria, en establiment permanent amb llicència d'actvitat o ambiental.
• Que assumeix el compromís de col·laborar amb la campanya de bons de comerç, descomptant
l'import del bo al consumidor, que després li serà abonat per l'Ajuntament d'Alacant, una vegada aportats els justfcants requerits en les presents bases.
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•
•
•

Accepta ser inclòs com a establiment col·laborador del programa de bons en els suports publicitaris del programas webs, xarxes socials, etc...
Que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal, amb la Hisenda
municipal i amb la Seguretat Social.
Llevat que conste oposició expressa del sol·licitant, i en aquest cas haurà d'aportar la
corresponent documentació acreditatva, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització
a l'Ajuntament d'Alacant a demanar, a través dels sistemes habilitats a aquest efecte, la
informació del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, la Tresoreria
Municipal de l'Ajuntament d'Alacant i davant de la Seguretat Social.

BASE 9.- Instrucció del procediment
➔ Els bons de comerç tenen la consideració de subvencions públiques.
➔ El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència compettva
establit en l'artcle 23 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
➔ El procediment s'iniciarà d'ofci mitjançant una resolució municipal que acorde la convocatòria pública
de les subvencions, aprovada per l'òrgan competent i publicada en el BOP d'Alacant i en la Base de
Dades Nacionals de Subvencions.
➔ Els principis que informen la gestó de la present convocatòria són els arreplegats en l'artcle 8 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencionss igualtat i no discriminació, publicitat,
transparència, concurrència compettva, objectvitat, així com l'efcàcia en el compliment d'objectus i
efciència en l'assignació i la utlització dels recursos públics.
➔ L'òrgan instructor i gestor del procediment serà la Regidoria de Comerç i Hostaleria.
➔ L'òrgan gestor ho serà també per a resoldre les incidències de qualsevol naturalesa que es produïsquen
durant el procediment de concessió d'aquestes ajudes.
➔ L'òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern Local, d'acord a l'art. 127 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i la base 24a de les Bases d'execució del pressupost
municipal i, per delegació de data 18 de juny de 2019, la Regidora de Comerç i Hostaleria.
➔ Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits o no s'acompanyara la documentació exigida en la
convocatòria, es requerirà l'interessat perquè esmene en el termini màxim i improrrogable de 10 dies,
indicant-li que, si no ho fera, es tndrà per desistda la seua sol·licitud prèvia resolució que haurà de ser
dictada en els termes que preveu lartcle 21 de la Llei del Procediment Administratu Comú de les
Administracions Públiques.
➔ Per a realitzar una consulta, els interessats podran contactar amb la Regidoria de Comerç i Hostaleria
comercio.subvenciones@alicante.es

BASE 10.- Establiments col·laboradors: justificació i pagament

➔ La justfcació dels bons canviats es realitzarà a través de la seu electrònica municipal pels establiments
col·laboradors i contndrà la documentació següents
◦ Llistat de bons canviats en l'establiment que contndrà la relació dels bons canviats, els DNI/NIE de
les persones que han resultat benefciàries del descompte de l'import dels bons, número de
document de venda de cada operació així com la data i l'import de la venda. Per a facilitar aquest
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procés, l'òrgan instructor enviarà a cada establiment un llistat dels bons canviats perquè completen
la informació.
◦ Còpia dels documents de venda associats als bons canviats que s'entregaran, escanejats en arxiu
PDF o semblant, en el moment de registrar electrònicament la justfcació o bé per mitjà de
compareixença en la Regidoria de comerç carrer Cervantes 3-2º o lloc que s'habilite a este efecte
➔ El termini per a presentar aquesta justfcació serà fns a un mes després de la fnalització del programa
de bons, sempre dins de l'exercici pressupostari 2021.
➔ La liquidació i el pagament de les subvencions (import dels bons) s'efectuarà per l'Ajuntament a
l'establiment col·laborador una vegada comprovada la documentació justfcatva i el compliment de les
obligacions previstes en la present convocatòria.
➔ Es produirà la pèrdua del dret al pagament total o parcial de la subvenció en el supòsit de falta de
justfcació adequada o de concurrència d'alguna de les causes de reintegrament previstes en la Llei
38/2003, 17 novembre, General de Subvencions o en l'Ordenança General de Subvencions.

BASE 11.- Resolució i recursos

➔ La resolució de concessió dictada per l'òrgan competent tndrà lloc una vegada realitzada la justfcació
pels establiments col·laboradors. La resolució contndrà la relació de benefciaris o consumidors, els
imports dels bons descomptats, que seran abonats als establiments col·laboradors on s'hagen
descomptat. Aquesta es publicarà en el Tauler d'Edictes de la Seu Electrònica municipal, en el web
www.alicante.es , i aquesta publicació tndrà els efectes de la notfcació, d'acord a l'art. 45 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratu Comú de les Administracions Públiques, així com
en la Base de Dades Nacional de Subvencions.
➔ Des de la data de recepció de la sol·licitud en la Seu Electrònica de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, el
termini màxim per a revisar, valorar i resoldre sobre la concessió o desestmació de l'ajuda sol·licitada
serà de sis mesos. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, es produiran els efectes del
silenci administratu desestmatori.
➔ La resolució posarà f a la via administratva i contra ella podrà interposar-se recurs potestatu de
reposició, davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partr de l'endemà a la seua publicaciónotfcació, d'acord amb els art. 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment
Administratu Comú de les Administracions Públiques; o recurs contenciós administratu en el termini de
dos mesos davant del corresponent Jutjat Contenciós Administratu, de conformitat amb els artcles 8 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administratva.
BASE 12.- Comprovacions
➔ Els benefciaris, els establiments col·laboradors i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o la
seua justfcació estaran obligats a prestar col·laboració i facilitar quanta documentació siga requerida en
l'exercici de les funcions de control que corresponen, dins de l'àmbit de l'Administració concedent i
altres administracions públiques que tnguen atribuïdes funcions de control fnancer segons el que
disposa l'art.46 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
➔ L'establiment col·laborador tndrà l'obligació de conservar, durant quatre anys des de la concessió de
l'ajuda, la documentació relatva a aquesta convocatòria.

7

BASE 13.- Protecció i cessió de dades
➔ En compliment amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i en la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanta dels drets digitals,
s'informa que les dades personals que es troben en els arxius de l'Ajuntament d'Alacant, així com les que
siguen requerides posteriorment per a completar l'expedient als benefciaris i establiments
col·laboradors, seran tractades sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant per a fns de control
administratu, burocràtc, històric o estadístc, podent ser cedides a altres àrees de l'Administració
Pública, per a dur a terme quantes tramitacions siguen oportunes.
➔ Les dades no sensibles dels establiments col·laboradors podran ser incorporades al la web i mitjans de
difusió del programa de bons.
➔ Es garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectfcació, portabilitat i supressió de les seues dades i els de
limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a l'Excm. Ajuntament d'Alacant. Si considera que el
tractament no s'ajusta a la normatva vigent, podrà presentar una reclamació davant de l'autoritat de
control en www.agpd.es.

BASE 14.- Normativa aplicable
A més de les normes contngudes en la present convocatòria, s'apliquen la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i el seu Reglament (RD 887/2006, 21 juliol), la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del
Procediment Administratu Comú de les Administracions Públiques i les Bases d'Execució del Pressupost General
de l'Ajuntament d'Alacant.
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