CONVOCATÒRIA
Subvenció municipal de suport a persones autònomes i microempreses per a pal·liar
l'increment del cost de les activitats econòmiques desenvolupades en el terme
municipal de València
1. Objecte
L'objecte d’esta convocatòria és dur a terme actuacions encaminades a pal·liar
l'increment del cost del desenvolupament de l'activitat econòmica a conseqüència del
conflicte entre Ucraïna i Rússia.
Estes ajudes es dirigixen a persones autònomes i microempreses donades d'alta en algun
epígraf vigent de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) abans de l'1 de novembre de
2021 i que desenvolupen la seua activitat en algun local del terme municipal de València.
2. Bases reguladores i normativa aplicable
2.1. Les bases reguladores per les quals es regeix esta convocatòria és l'Ordenança
general de subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus organismes públics,
aprovada mitjançant acord plenari de 28.07.2016 (BOP de data 02.11.2016).
2.2. Esta convocatòria es regix, amb caràcter general, pel que es disposa en les bases
reguladores, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en
avant LGS) i el seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, (d'ara en avant RLGS) i en les bases d'execució del pressupost municipal per
a l'exercici 2022 i, supletòriament, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i qualsevol altra disposició
normativa que per la seua naturalesa hi puga ser aplicable.
2.3. Així mateix, estan sotmeses al règim de minimis, regulat pel Reglament (UE)
1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108
del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de
24 de desembre de 2013).
2.4. La gestió d'estes subvencions se subjectarà als principis de publicitat, concurrència,
transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el
compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.
3. Raons d'interés públic que concorren en la concessió
La subvenció regulada en esta convocatòria té caràcter excepcional i únic per la situació
d'emergència originada per l'increment del cost del desenvolupament de les activitats
econòmiques desenvolupades per persones autònomes i microempreses, derivat del
conflicte entre Ucraïna i Rússia.
4. Crèdit pressupostari
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La quantia màxima destinada a atendre estes subvencions ascendix a 1.214.900 €, del
vigent pressupost municipal, consignada a este efecte amb càrrec a la partida
pressupostària 2022/IC1K0/49500/47000.
5. Quantia de la subvenció
5.1. Atorgar a les persones beneficiàries d'estes ajudes una quantitat de 200 € per cada
persona autònoma o microempresa fins a esgotar el crèdit disponible per a atendre esta
convocatòria.
5.2. En cas de no esgotar-se el crèdit destinat a esta convocatòria, el crèdit restant es
repartirà de manera proporcional entre totes les persones sol·licitants que resulten
beneficiàries amb un import màxim de 500€.
6. Persones o entitats beneficiàries
6.1. Són beneficiàries d'estes ajudes les persones autònomes i microempreses donades
d'alta en algun epígraf vigent de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE), abans de l'1 de
novembre de 2021 i que desenvolupen la seua activitat en algun local del terme municipal
de València.
6.2. Al seu torn, el cost ocasionat per exercir esta activitat, ha patit un increment igual o
superior a 500€ en despeses corrents, a conseqüència del conflicte entre Rússia i Ucraïna
fins a la presentació de la sol·licitud d'esta convocatòria. L'increment s'ha d’acreditar
mitjançant una declaració responsable.
6.3. Queden excloses:
- Les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses
públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general,
entitats sense ànim de lucre.
- El personal autònom col·laborador.
- Persones físiques o jurídiques que s'han vist afectades per les sancions que la Unió
Europea haja pogut establir arran del conflicte entre Ucraïna i Rússia.
7. Requisits per a ser persona o entitat beneficiària
7.1. Poden acollir-se a esta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les
comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat
jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o
professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen els següents
requisits:
a) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una
microempresa.
S'entén per microempresa, segons el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió,
de 17 de juny de 2014, com una empresa que ocupa menys de 10 persones i el volum
de negocis anual de la qual o el balanç general anual de la qual no supera els 2
milions EUR.
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b) Que la persona autònoma o la persona societària administradora de la microempresa
estiga donada d'alta en el corresponent règim de la Seguretat Social en el
moment de presentació de la sol·licitud.
c) Que l'activitat subvencionada estiga donada d'alta, com a mínim abans de l'1 de
novembre de 2021, en algun epígraf vigent de l'Impost d'activitats Econòmiques
(IAE) i continue donada d'alta en el moment de la presentació de la sol·licitud.
d) Que l'activitat econòmica, corresponent a l'esmentat epígraf, es desenvolupe en un
local determinat que estiga situat en el terme municipal de València.
No pot ser persona beneficiària qui no tinga un local de desenvolupament de
l'activitat en el terme municipal de València, encara que el seu domicili fiscal sí que
es trobe en este municipi.
e) Que el cost per exercir l'activitat subvencionada la persona sol·licitant haja
patit un increment igual o superior a 500 € en despeses corrents, a conseqüència
del conflicte entre Rússia i Ucraïna, des del 24 de febrer de 2022 fins a la presentació
de la sol·licitud d'esta convocatòria.
Es consideren despeses corrents a l'efecte d'esta convocatòria i amb caràcter taxatiu,
els següents:
 Lloguer de locals destinats exclusivament a l'exercici de l'activitat i d'equips
necessaris per al desenvolupament de la mateixa. No és subvencionable la
compra de l'equipament ni el local, ni tampoc el prorrateig dels habitatges
particulars, encara que l'activitat s'exercisca en elles.
 Despeses derivades de contractes de subministrament d'energia, aigua,
telèfon, internet o aprovisionament específicament referits a l'establiment de
desenvolupament de l'activitat.
 Despeses de carburant dels vehicles afectes al desenvolupament de l'activitat.
7.2. En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense
personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders
suficients per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de
béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat
de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan
referència els articles 39 i 65 de la LGS.
7.3. A causa de l'especial naturalesa de la subvenció, s'exceptua les persones sol·licitants
del compliment dels requisits establits en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, lletra e) d'este
apartat per a obtindre la condició de beneficiària, és a dir, d'estar al corrent de les seues
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. Per consegüent, s'exceptua del
compliment de l'obligació establida en l'article 14, apartat 1, lletra e) de la Llei 38/2003.
L'exempció està justificada en el caràcter urgent i extraordinari d'esta convocatòria,
basada en raons d'interés públic, derivada de la necessitat d'adoptar mesures de suport que
permeten reforçar l'empresariat valencià, greument afectat en la seua economia, així com
a tractar d'evitar una major deterioració i ajudar a la conservació de l'ocupació, per a
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mitigar les conseqüències socials que suposen l'augment dels costos de l'activitat
econòmica a conseqüència del conflicte entre Rússia i Ucraïna.
7.4. Sobre la base del que es disposa en l'apartat anterior, no podran ser beneficiàries
aquelles persones sol·licitants en les quals concorre algun dels restants requisits establits
en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
7.5. A este efecte d'acreditar el compliment dels requisits establits en estes bases per a ser
persona beneficiària d'estes ajudes, la persona sol·licitant ha d'efectuar una declaració
responsable en la qual s'indique:
 Que la activitat declarada per la qual sol·licita la subvenció reunix tots els requisits
legals per a exercir-la i està desenvolupada per una persona autònoma o
microempresa.
En el supòsit de tractar-se d'una microempresa, la persona sol·licitant declara que
reunix els requisits establits per a ser microempresa de conformitat amb l'annex I
del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
 Que la persona autònoma o la persona societària administradora de la
microempresa està donada d'alta en el corresponent règim de la Seguretat
Social en el moment de presentació de la sol·licitud.


Que l'activitat subvencionada està donada d'alta, abans de l'1 de novembre
de 2021, en algun epígraf vigent de l'Impost d’Activitats Econòmiques (IAE),
contínua donada d'alta en el moment de la presentació de la sol·licitud i es
desenvolupa en un local determinat situat en el terme municipal de València.

 Que la persona sol·licitant assumix el compromís de destinar la subvenció a la
finalitat prevista.
 Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la
condició de beneficiària i per a ser receptora del pagament establit en la Llei
38/2003, de 17 de noviembre, i en concret apartat 13.2 (excloent-hi el
pronunciament exprés sobre el que es disposa en la lletra e d'aquest apartat).
 Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions de les
persones beneficiàries de subvencions, establides en l'article 14 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre (excloent-hi el pronunciament exprés sobre el que es disposa
en l'apartat 1, lletra e, d'este article).
 Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de minimis que li
hagen sigut concedides per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis
fiscals, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en
què s'empara, o, si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap; així com
compromís de comunicar al més prompte possible les obtingudes amb posterioritat
a la presentació de la sol·licitud.
 Que en cas de tractar-se d'una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat
econòmica sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que haja transcorregut el
termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, d'acord amb el que s'establix en l'article 11
d'esta llei.
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 Que el cost per exercir l'activitat subvencionada exercida per la persona sol·licitant
ha patit un increment igual o superior a 500 € en despeses corrents, a conseqüència
del conflicte entre Rússia i Ucraïna, des del 24 de febrer de 2022 fins a la
presentació de la sol·licitud d'esta convocatòria.
 Que la persona sol·licitant no està afectada per les sancions que la Unió Europea
haja pogut establir arran del conflicte entre Ucraïna i Rússia.
 Que en cap cas l'import de la subvenció, unit al d'altres possibles subvencions,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració
o ens públic o privat, supera l'increment del cost de desenvolupament de l'activitat
econòmica com a conseqüència del conflicte entre Ucraïna i Rússia.
8. Termini i forma de presentació de sol·licituds
8.1. La presentació de les sol·licituds s'efectuarà a través de la seu electrònica de
l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”,
seleccionar matèries i dins d'estes seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”.
Per a això, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada amb un
certificat reconegut per a la ciutadania –persones físiques– admés per la seu electrònica
de l'Ajuntament de València.
8.2. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals des del següent al de la
publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).
8.3. La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no
utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, són causes d'inadmissió de les
sol·licituds de subvenció.
8.4. Pot presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de
les recollides en el punt 6 de la convocatòria.
9. Documentació que s’hi ha d’aportar
Una vegada iniciat el tràmit del procediment per la seu electrònica, es genera
automàticament el document de sol·licitud normalitzada que ha d'estar signat per la
persona o empresa interessada que sol·licita la subvenció o el seu representant legal i al
qual ha d’adjuntar-se, obligatòriament, la documentació següent:
9.1 NIF per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si l'indica, de la persona o
empresa sol·licitant.
9.2 Certificat actualitzat de situació censal de la persona o entitat sol·licitant. El
certificat ha d'indicar l'activitat econòmica que es realitza, la seua data d'alta, el
domicili fiscal i el local de desenvolupament de l'activitat. En el cas d'entitats, hi ha
de constar la persona administradora d'esta.
9.3 Només en el cas de no haver-ne autoritzat la consulta, informe de vida laboral de
la persona autònoma o de la persona administradora de l'entitat sol·licitant.
La sol·licitud normalitzada conté una autorització per a la consulta interactiva
per part de l'òrgan gestor de l'informe de vida laboral de la persona autònoma o
administradora de l'entitat.

5

Quan la sol·licitud siga presentada per un o una representant de la persona
interessada, ha d'omplir-se l'annex per a autoritzar la consulta de vida laboral de la
persona física o de la persona administradora de l'entitat (es troba en l'apartat
impresos d'esta subvenció, en la seu electrònica) i ha d'estar signada per esta.
En cas de no autoritzar la comprovació per l'òrgan gestor, s’hi ha d'aportar l'informe
de vida laboral.
9.4 Certificat de titularitat del compte bancari que s'ha indicat en la instància. Este
compte ha de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció i estar
emés en 2022.
La sol·licitud normalitzada conté una autorització perquè l'òrgan gestor puga
realitzar l'alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries,
terceres i personal propi en el supòsit de ser persona beneficiària de la subvenció.
En esta sol·licitud s'ha d'omplir els camps que fan referència al compte bancari en
el qual es vol rebre el pagament de l'ajuda.
9.5 Annex representació: Formulari relatiu a la representació, només per al cas de no
disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant.
9.6 Declaració responsable a la qual es referix el punt 7.5 d’esta convocatòria
(incorporada en la sol·licitud normalitzada).
10. Concurrència amb altres subvencions
10.1. És compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de
qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o
d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat. Esta compatibilitat està
condicionada al fet que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes
altres, no supere el cost de l'increment del desenvolupament de l'activitat subvencionada a
conseqüència del conflicte entre Ucraïna i Rússia.
10.2. Per tractar-se de subvencions sotmeses al règim de minimis, establit en el
Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de
minimis (DOUE L352 de 24.12.2013), no podran concedir-se a empreses dels sectors
següents:
a) Pesca i aqüicultura, segons es contemplen en el Reglament (UE) 1379/2013 que
establix l'organització comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de
l'aqüicultura.
b) Producció primària de productes agrícoles que figuren en la llista de l'annex I del
tractat.
c) Empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes
agrícoles, en els casos següents:
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c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de
productes d'este tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les
empreses interessades.
c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat d’esta es
repercutisca als productors primaris.
d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres quan
l'ajuda estiga vinculada a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres
despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.
e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.
En cap cas, les ajudes poden superar l'import màxim total d'ajuda de minimis, actualment
establit en 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals per a una mateixa
empresa, ni individualment, ni com a resultat de l'acumulació amb altres ajudes de
minimis concedides a la mateixa empresa, conforme establix el Reglament (UE) núm.
1407/2013 de la Comissió, o amb una altra mena d'ajudes subjectes a les regles
comunitàries d'ajudes d'Estat.
A l'efecte del que es disposa en el paràgraf anterior s'entén per “empresa” qualsevol
entitat que exercisca una activitat econòmica, amb independència de la seua naturalesa
jurídica i de la seua manera de finançament.
11. Procediment i instrucció
11.1. En el procediment de concessió de les ajudes, se seguirà el procediment d'urgència i
es reduiran tots els terminis a la meitat, excepte el de presentació de sol·licituds i
recursos.
11.2. La concessió d'estes ajudes regulades en esta convocatòria, es realitzarà d'acord
amb el que s'establix en els art. 22.1 i 23 a 27 de la LGS.
11.3. La concessió de la subvenció s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, de
manera que s’establirà com a criteri de valoració la data i hora d'entrada que figuren
registrades en la sol·licitud. La concessió d'ajudes s'efectuarà fins a esgotar el crèdit
disponible destinat a atendre-les en eixe moment.
11.4. La instrucció del procediment correspon al Servici d'Emprenedoria i Innovació
Econòmica, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que trobe necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de
formular-se la proposta de resolució.
11.5. El servici instructor ha de comprovar pel seu ordre cronològic de presentació les
sol·licituds rebudes En el cas que diferents sol·licituds tinguen la mateixa data i hora s’ha
de prioritzar les presentades per persones amb diversitat funcional i, si no n’hi ha, per
dones. Si aquests criteris no són suficients s’ha de realitzar un sorteig davant el secretari
de l'àrea que tinga les competències en matèria d'emprenedoria.
11.6. Es nomenarà una comissió de valoració, que ha d’estar formada per la direcció del
servici corresponent o la persona en qui delegue, que actuarà com a presidenta; tres
tembres entre personal tècnic municipal; actuarà com a secretari/ària una persona Tècnica
d'administració general del servici corresponent o la persona en qui delegue.
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Aquelles sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits i reunisquen la totalitat de
la documentació establida en el punt 9 d'esta convocatòria, seran proposades a la
Comissió de Valoració per a resoldre favorablement.
La Comissió, a la vista de la proposta de concessió de les ajudes presentada, emetrà un
dictamen que se sotmetrà a l'aprovació de l'òrgan competent que, per delegació
d'Alcaldia, és la Junta de Govern Local.
11.7. Prèviament a elaborar la proposta d'acord, es publicaran a l'efecte de notificació en
la pàgina web municipal i en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, els llistats
provisionals següents:
a) Persones sol·licitants proposades com a beneficiàries per haver presentat la seua
sol·licitud i reunir la totalitat de requisits i documentació requerida.
b) Persones sol·licitants que no complixen els requisits establits en la convocatòria,
de manera que sol·licitud és desestimada
c) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida
en la convocatòria amb indicació de la documentació requerida.
d) Persones sol·licitants que queden desestimades per haver-se esgotat el crèdit
disponible per a atendre’n la sol·licitud.
A les persones sol·licitants de l'ajuda que apareguen en algun dels llistats provisionals
referits en els apartats b i c se'ls atorgarà el termini de 5 dies hàbils perquè al·leguen el
que en el seu dret consideren oportú o, si és el cas, esmenen la seua sol·licitud i presenten
la documentació requerida. Com a conseqüència, en el cas de l'estimació de les
al·legacions presentades o de la presentació de la documentació requerida en el llistat c,
el llistat provisional de persones beneficiàries de l'ajuda es pot modificar.
11.8. El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà fins al 30 de desembre de
2022. Posarà fi a la via administrativa, podent-se interposar contra ella recurs potestatiu
de reposició en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan que haja dictat la resolució o
bé recórrer directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu en la forma
i terminis previstos en la llei reguladora d'aquesta jurisdicció.
11.9. Totes comunicacions i les notificacions en aquest procediment es realitzaren a
través de la seua publicació en el Tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, incloses les
realitzades a les persones o entitats sol·licitants de l'ajuda requerides per no haver
presentat la totalitat de la documentació exigida en la convocatòria de la subvenció.
12. Obligacions de les persones i entitats beneficiàries
Són obligacions de les beneficiàries:

8

a ) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la
vigent normativa en matèria de subvencions.
b) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article
37 de la Llei general de subvencions i, en particular, per obtindre la subvenció
falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho haurien
impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de
comprovació i control financer previstes en l'article 14 de la Llei general de
subvencions.
c) Complir les obligacions que detalla l'article 14 de la Llei general de subvencions,
excloent-hi el pronunciament exprés sobre el que es disposa en l'apartat 1. lletra e
d'este article, i les detallades en l'article 11 de l'Ordenança general de subvencions
de l'Ajuntament de València i dels seus organismes públics, excloent-hi el
pronunciament exprés sobre el que es disposa en l'apartat 2.lletra e d'este article.
Ambdós exclusions obeïxen a les exempcions recollides en el punt 7.3 de la
convocatòria.
d) En cas que la persona o empresa beneficiària es trobe compresa en els supòsits de
l'article 3.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, ha d'adaptar-se a les obligacions de publicitat
activa que li siguen aplicables.
13. Pagament i justificació de les subvenciones
El pagament d'estes subvencions es farà en un pagament únic per la totalitat de l'import
concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de
concessió, sense que siga necessària la constitució de garanties.
Estes subvencions no requerixen una altra justificació que l'acreditació de les condicions i
requisits necessaris per a accedir a la subvenció, per la qual cosa les subvencions es
donaran per justificades en el moment de la seua concessió, sense perjudici de les
actuacions comprovatòries de l'Administració i el control financer que puga estendre's a
verificar-ne l’exactitud. . En l'exercici d'estes actuacions de comprovació i control, en el
cas de ser requerida la persona beneficiària de l'ajuda per a acreditar que ha patit un
increment igual o superior a 500€ en despeses corrents, des del 24 de febrer de 2022 fins
a la presentació de la sol·licitud d'esta convocatòria, haurà de presentar factures o
documents probatoris de valor anàleg en el tràfic jurídic que acrediten este augment. Les
factures a presentar correspondran als mateixos conceptes i mensualitats però d'anualitats
diferents corresponent una d'elles a l'anualitat 2021 i la corresponent a l'any 2022.
14. Reintegrament de les subvencions
14.1. El reintegrament de l'import percebut, quan siga procedent, es regirà pel que es
disposa en el títol II de la LGS i pel títol III del RLGS.
14.2. Serà procedent el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes
indegudament, quan de la comprovació que efectue el servici instructor, de les
manifestacions realitzades per la persona beneficiària en la seua declaració responsable,
es concloga que no són correctes. En este cas, s'aplicarà el criteri de proporcionalitat per a
calcular el reintegrament.

9

A més de les causes d'invalidesa de la resolució de concessió, recollides en l'article 36 de
la LGS, donen lloc a l'obligació de reintegrar, les quantitats percebudes, així com
l'exigència de l'interés de demora corresponent des de la data del pagament de la
subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament, els supòsits previstos amb
caràcter general en l'article 37 de la Llei general de subvencions.
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