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PROGRAMA “REACTIVEM XÀTIVA”
PLA MUNICIPAL DE REACTIVACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DE XÀTIVA
CRITERIS REGULADORS DE LES AJUDES MUNICIPALS DIRECTES A
L'ACTIVITAT COMERCIAL MINORISTA AFECTADA PEL CESSAMENT
D'ACTIVITAT DERIVAT DE LA CRISI SANITÀRIA COVID-19
1.- Objecte de la subvenció
L’objecte d'aquesta subvenció és minimitzar els efectes econòmics negatius que la
situació d'estat d'alarma derivada de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 ha
ocasionat a les persones físiques i jurídiques que desenvolupen activitat comercial
minorista i que reuneixin els requisits indicats en el punt sisè, secundant-se per a fer
front a les despeses econòmiques que han de continuar realitzant i relacionats amb
la gestió ordinària de la seva activitat.
A l'efecte d'aquesta subvenció, s'entén com a activitat comercial l'activitat realitzada
per persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits assenyalats en
apartat sisè i que es dediquen a la venda de béns o serveis a consumidors finals
amb ànim de lucre i mitjançant establiment comercial o no.

1. Les presents ajudes es regiran, amb caràcter general, pel que es disposa
en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Xàtiva, en la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara
endavant LGS) i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara endavant RLGS) i, supletòriament,
en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques (d'ara endavant LPACAP) i qualsevol altra
disposició normativa que per la seua naturalesa pogués resultar
d’aplicació.
2. 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).
3. La gestió d'aquestes subvencions se subjectarà als principis de publicitat,
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.
4. En aplicació de l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial
decret 463/2020, la suspensió de terminis no s'aplicarà al procediment de
concessió d'aquestes ajudes, per ser un procediment referit a situacions
estretament vinculades als fets que justifiquen l'estat d'alarma.
5. La definició d'activitat comercial establida a la base 1 és la regulada pels
artícles 2 i 3 de la LLei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat
Valenciana, incloent en tot cas els serveis turistics.
6. Per a l'aprovació i tramitació de les presents bases l'Ajuntament disposa
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2.- Normativa aplicable

de competència en virtut de l'article 33 de la Llei 8/2010 de 23 de juny, de
règim local de la Comunitat Valenciana.
3.- Procediment de concessió
1. Aquestes subvencions es concediran de manera directa, en aplicació dels
articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, per concórrer raons d'interès públic, econòmic i
social. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la
naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les
motiven.
2. De conformitat a l'article 30.7 de la Llei general de subvencions, la
concessió d'aquestes subvencions no requerirà una altra justificació que la
indicada en l'apartat 8 d'aquests criteris reguladors, sense perjudici dels
controls que s'efectuïn amb posterioritat, que s'estendran a la totalitat de
beneficiaris.
4.- Crèdit pressupostari
La quantia destinada a atendre aquestes subvencions directes ascendeix a un
import total de 1.000.000 euros amb càrrec al capítol IV de transferències, sent
ampliable en els termes recollits en la legislació pressupostària i de subvencions.
5.- Quantia de les ajudes
La quantia màxima de l'ajuda serà de 1.000 €. La quantia de l'ajuda ascendirà a 500
euros per als benficiaris de l'ajuda que desenvolupen activitats incloses en l'àmbit
d'aplicació d'aquestes ajudes a través d'un local en règim d'arrendament i a 500
euros per a la resta de beneficiaris sempre que les despeses objecte de la
subvenció aconsegueixin aquesta quantitat.

6.- Requisits per a ser persona o empresa beneficiària.
1. Podran ser beneficiàries les persones que reuneixin els següents requisits:
a) Ser autònom o empresa, en tots dos casos amb igual o menys de 10 treballadors i
volum de negoci anual o balanç no superior a 2 milions d'euros.
b) Que l'activitat haja estat objecte de suspensió a conseqüència de les mesures
establertes en els articles 9 i 10 del Reial decret 465/2020, de 17 de març.
c) Que la citada suspensió no s'haja compensat mitjançant un increment de la
facturació de comerç per internet, la prestació del servei a distància o "en línia" o el
lliurament a domicili.
d) Que l'activitat s'hagués iniciat amb anterioritat al 14 de març de 2020 segons
dades fiscals, sempre que els models d'acta no s'hagen presentat amb posterioritat
amb caràcter retroactiu.
e) Que el domicili fiscal i, en el seu cas, el local comercial es trobe en el municipi de
Xàtiva.
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També s’abonarà el 50% del cost del rebut per la taxa de recollida de fem, de les
categories B, C i D de l’exercici 2019, sempre que els subjectes passius tinguen la
condició de beneficiaris, conforme a allò establert a l’apartat 6é.

f) En el suposi de les microempreses, constar com a societat limitada, societat
autònoma, cooperativa, comunitat de béns o societat civil.
En el cas de cooperatives amb socis cooperativistes en règim d'autònoms que
desenvolupen activitat de venda no sedentària en mercats annexos a fixos, tindran la
condició de beneficiari els socis autònoms i no la cooperativa.
2. Queden excloses amb caràcter general, les persones físiques o jurídiques que
incorren en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de
la Llei general de subvencions i, en particular, no estar al corrent d'obligacions amb
la Hisenda estatal (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així
com tenir deute pendent amb la Hisenda municipal de Xàtiva o no haver justificat
subvencions atorgades prèviament per l'Ajuntament de Xàtiva, sempre que hagués
finalitzat el termini de justificació abans del dia 14 de març de 2020.
3. Queden excloses les Administracions Públiques, empreses públiques i altres ens
públics, així com contractistes de l'Ajuntament, associacions, fundacions i, en
general, entitats sense ànim de lucre, així com autònoms en els quals concorri
alguna de les següents circumstàncies:
a) Ser autònoms col·laboradors, autònoms econòmicament dependents o
autònoms que cotitzen en una mutualitat professional.
b) El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de
la corresponent a la protecció per cessament d'activitat, regulada en els articles
327 i següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel
Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
c) El 14 de març de 2020 o data posterior foren treballadors per compte d'altre.
d) Van obtenir rendiments nets de la seva activitat econòmica superiors a 30.000
euros en l'exercici 2019.

1. Les sol·licituds es presentaran mitjançant model normalitzat habilitat a aquest
efecte i disponible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Xàtiva (www.xativa.es) i
es realitzarà únicament per mitjans electrònics en aplicació del que es disposa en
l'article 14.3 de la LPACAP , tenint en compte l'actual declaració de l'estat d'alarma i
la limitació de circulació de les persones per les vies o espais d'ús públic. No
obstant, a aquest efecte, i de conformitat amb l'art. 12 de la LPACAP, els funcionaris
habilitats de l’OXI estaran a la disposició dels sol·licitants que siguen persones
físiques i que acrediten no tenir mitjans elecrònics habilitats per a, prèvia autorització
d'aquests, dur a terme la signatura electrònica de les sol·licituds.
2. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà amb motiu de la publicació
de l'anunci de la subvenció a le Butlletí Oficial de la Província, sent la seva durada
de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a aquesta publicació.
8.- Documentació a presentar
1. Juntament amb la sol·licitud, s'aportarà la següent documentació:
a) Identitat de la persona física sol·licitant i, en el seu cas, del seu
representant.
b) En el cas d'autònom, Vida Laboral, certificat de Tresoreria de la Seguretat
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7.- Termini i forma de presentació de les sol·licituds

2, En la instància normalitzada de sol·licitud es farà constar si el sol·licitant autoritza
l'Ajuntament de Xàtiva per a recaptar directament, mitjançant sistemes
d'intermediació de dades, la informació següent:
a) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.
b) Certificació positiva de l'Ajuntament de Xàtiva de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries en el consistori.
c) En el cas d'autònoms, comprovació de percepció abans del 14 de març de
prestació per desocupació o la corresponent a la protecció per cessament
d'activitat.
En el cas que el sol·licitant s'opose expressament a la intermediació d'aquestes
dades, haurà d'aportar la documentació acreditativa de cadascun d'ells expedida per
les Administracions competents.
9.- Forma de pagament
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Social.
c) Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària relativa als
rendiments d'activitat econòmica, domicili fiscal i qualsevol dels requisits
exigits a les persones beneficiàries.
d) Relació nominal de treballadors (RNT-TC2) del mes de febrer.
e) Volum de negoci anual o balanç no superior a 2 milions d'euros.
f) Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària.
g) Declaració responsable relativa als requisits exigits.
h) Model de domiciliació bancària.
i) En cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant
representant, s'aportarà formulari relatiu a la representació.
j) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona
sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en
curs, així com d'altres ajudes estatals per a les mateixes mesures de
finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat
2 de l'article 5 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de
desembre de 2013, segons model normalitzat.
k) En el cas de les persones l'activitat de les quals es desenvolupi en un local
arrendat, s'aportarà còpia del contracte de lloguer vigent. El titular del contracte
de lloguer haurà de coincidir amb el sol·licitant de l'ajuda, i la direcció del local
haurà de correspondre's amb la qual consti en la llicència d'activitat
corresponent de l'Ajuntament de Xàtiva. Si l'import actualitzat de la renda no
coincideix, s'aportarà documentació justificativa de la renda actual abonada a la
propietat.
l) Les factures o documents que acrediten la resta de despeses objecte de
subvenció als quals han hagut de fer front des que es va decretar l'estat
d'alarma.
ll) El rebut de la taxa de recollida de fem de l’exercici 2019 pagat. En el cas dels
locals llogats, el rebut de recollida de fem de l'exercici 2019 pagat
s'acompanyarà de qualsevol justificant que acredite que el titular de l'immoble
ha repercutit el rebut en l'arrendatari i que, per tant, ha sigut el sol·licitant de la
subvenció qui ha pagat efectivament el rebut.

El pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat el compliment dels
requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud mitjançant
transferència bancària. L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada després que
es dicte la resolució de concessió.
10.- Instrucció del procediment
1. La instrucció del procediment correspondrà a la Secció de Promoció
Socioeconòmica.
2. Examinades les sol·licituds, el Departament instructor emetrà informe, amb
la confomitat de la Direcció de l’Àrea de Règim Interior, on farà constar que
es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i
formularà la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre, que
será l’Alcalde o òrgan en qui aquest delegue.
3. Les subvencions seran atorgades per ordre de sol·licitud fins a esgotar el
crèdit disponible. No es considerarà presentada una sol·licitud fins que
s'aporte tota la documentació requerida i aquesta es done per correcta.
4. L’Ajuntament podrá ampliar el crèdit. En eixe cas continuaran atorgant-se
ajudes fins esgotar-lo.

1. Per tractar-se de subvencions sotmeses al règim de minimis, establert 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
següents sectors:
a) Pesca i aqüicultura, segons es contemplen en el Reglament (EU)
1379/2013 que estableix 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:
c.1) Quan l'import de l'ajuda es determini en funció del preu o de la
quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o
comercialitzats per les empreses interessades.
c.2) Quan l'ajuda estigui supeditada al fet que una part o la totalitat de la
mateixa es repercuteixi als productors primaris.
d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres
quan l'ajuda estigui 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.
2. Em cap cas, les ajudes podran superar l'imports màxim total d'ajuda de
minimis, actualment establert 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 estableix 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.
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11.- Concurrència amb altres administracions.

A l'efecte del que es disposa en el paràgraf anterior s'entén per "empresa"
qualsevol entitat que exerceixca una activitat econòmica, amb independència
de la seua naturalesa jurídica i de la seua manera de finançament.
3. En cas de resultar beneficiària d'aquesta subvenció i amb posterioritat resultar
beneficiària d'una altra subvenció incompatible amb aquesta, es podrà
renunciar a la subvenció concedida reintegrat l'import percebut i abonat a més
els corresponents interessos de demora generats, tal com estableix la LGS i
altra normativa aplicable.
12.- Obligacions de les persones i empreses
A més del que es disposa en l'article 14 de la LGS, són obligacions de les persones
beneficiàries:
a) Mantenir l'activitat durant almenys 3 mesos, a comptar des del dia en què quedi
sense efecte les disposicions legals que van motivar la suspensió de l'activitat.
b) Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades amb les
subvencions concedides, li sigui requerit per l'Ajuntament de Xàtiva.
c) Comunicar a l'Ajuntament de Xàtiva, la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o
ajudes per a la mateixa finalitat; així com qualsevol incidència o variació que es
produeixi en relació amb la subvenció concedida.
d) Complir les obligacions de transparència establertes en la legislació bàsica, de
conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat
Valenciana, en cado d'haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques
en una quantia superior a 10.000 euros.
e) En concret, hauran de publicar en la seva pàgina web, si la tinguessin, l'obtenció
d'aquesta subvenció.
f) Sotmetre's a les actuacions de control financer que efectuï la Intervenció General
Municipal d'acord amb la normativa reguladora que resulti d'aplicació, així com les
que puguin dur a terme per altres òrgans de control.

1. El reintegrament de l'import percebut, quan escaigui, es regirà pel que es
disposa en el títol II de la LGS i pel títol III del RLGS.
2. Al costat de les causes d'invalidesa de la resolució de concessió,
recollides en l'article 36 de la LGS, donaran lloc a l'obligació de reintegrar,
totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de
l'interès de demora corresponent des de la data del pagament de la
subvenció fins que s'acordi la procedència del reintegrament, els supòsit
previstos amb caràcter general en l'article 37 de la Llei general de
subvencions.
3. Si la persona beneficiària incompleix l'obligació de mantenir l'activitat
empresarial durant els 3 mesos establerts en el punt 12 de convocatòria o
si amb motiu dels controls a posteriori no s'acredités el pagament efectiu
de les factures presentades, procedirà el reintegrament de l'import de la
subvenció.

D. XÀTIVA
Tl. 96 228 98 00
C.P. 46800 – Xàtiva
FX. 96 228 98 09
Em.

Codi Validació: 5JQYLXYR4647C66WK5YC2QZRJ | Verificació: https://xativa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 7

13.- Minoració i reintegrament

4. Sense perjudici d'iniciar el procediment de reintegrament, en cas
d'incompliment de les obligacions establertes amb motiu de la concessió
de la subvenció, la persona o empresa beneficiària podran comunicar a
l'òrgan gestor per registre d'entrada aquest fet i efectuar la devolució
voluntària de la quantitat percebuda. Per a això, haurà de posar-se en
contacte amb el Servei Gestor a l'efecte dels tràmits a seguir. Així mateix,
es calcularan els interessos de demora fins al moment en el qual es
produeixi la devolució efectiva per part seva.
5. Així mateix, es pot procedir a exigir el reintegrament si se superen els
límits que estableix l'article 3.2 del Reglament (UE) 1407/2013 de la
Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre aplicació dels articles 107 i
108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de
minimis en el sector agrícola, i d'acord amb el que s'estableix en l'article 6
del mateix Reglament.
14.- Termini de resolució i recursos
1. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà,
si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet
que hagi de subjectar-se el beneficiari.
2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà d'1 mes des de
la finalització del termini màxim de sol·licitud. Transcorregut aquest termini
sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci
administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

4. La resolució podrà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se
recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un
mes a partir de l'endemà al de la seva notificació, d'acord amb els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques; o recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos davant el corresponent Jutjat contenciós
administratiu, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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3. La resolució contindrà informació de l'import previst de l'ajuda en
equivalent de subvenció bruta, així com del seu caràcter de minimis, fent
referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.

