EXP. NÚM. 9514/2020 CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES
ECONÒMIQUES URGENTS PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR
COMERCIAL RELACIONAT AMB LA FESTIVITAT DE LES FALLES, DINS DEL
PROGRAMA “REACTIVEM XÀTIVA”. PLA MUNICIPAL DE REACTIVACIÓ SOCIAL
I ECONÒMICA DE XÀTIVA I APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES.
Atès la declaració, per part del Govern d'Espanya, de l'estat d'alarma en tot el territori
nacional mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, a conseqüència de
l'emergència de salut pública ocasionada pel Covid-19, la paralització de l'activitat
econòmica amb l'objectiu de lluitar contra la malaltia en el municipi ha sigut imminent,
i és per això que, en l'àmbit de les seues competències, pretén adoptar mesures
urgents per a atenuar els efectes negatius que els col·lectius més vulnerables poden
patir per aquesta crisi sanitària.
Entre els sectors més afectats econòmicament al municipi de Xàtiva, a conseqüència
de l'emergència sanitària, trobem al seu teixit empresarial que s'han vist, la majoria
d'ells, obligats a suspendre la seua activitat precisament en un moment clau, per
coincidir aquesta situació excepcional amb l'inici de temporada de 2020, concretament
amb la campanya de falles i setmana santa on es concentra la gran majoria de
l'activitat turística del municipi. I resultant d'especial rellevància el fet que la suspensió
de l'activitat empresarial implica conseqüentment la disminució considerable de
l'ocupació del municipi.
El passat 10 de juny es va publicar, en el Boletín Oficial del Estado, el Reial Decret
Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació
per a fer front la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb l'establiment d'un deure
general de cautela i protecció que aferme comportaments de prevenció en el conjunt
de la població, i amb l'adopció d'una sèrie de mesures urgents de prevenció, contenció
i coordinació, dirigides a garantir el dret a la vida i a la protecció de salut mentre
perdure la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, una vegada expirada la vigència
de l'estat d'alarma i de les mesures extraordinàries de contenció, incloses les
limitatives de la llibertat de circulació, establides a l'empara d'aquell.
No obstant això, el passat 25 d’octubre es va declarar un nou estat d’alarma,
mitjançant Real Decret 926/2020, per tal de contindre la propagació d’infeccions
causades pel SARSCoV-2. Aquesta situació ha provocat una crisi econòmica derivada
de la suspensió, paralització i cessament de l’activitat comercial i turística al nostre
municipi que ha segut devastadora.
L'Ajuntament de Xàtiva té com a objectiu prioritari la promoció econòmica del municipi,
el creixement i enfortiment del seu teixit empresarial, així com el desenvolupament
dels eixos i línies d'acció dels plans estratègics de la ciutat, per a dinamitzar la ciutat i
contribuir al turisme i comerç local.
Amb este motiu s’ha decidit convocar la concessió de subvencions directes als
comerços de Xàtiva l’activitat dels quals tinga com a negoci principal la festivitat de les
falles, i no per concurrència competitiva, per a mantenir i protegir el teixit comercial del
municipi, d’interès general per a la societat i l’economia local, per donar abast a tots
els establiments que tenen a les falles com a motor econòmic principal i protegir-los,
en la mesura que siga possible, amb un règim d’ajudes urgents que permeta
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minimitzar l’impacte econòmic provocat pel COVID-19.
A aquest efecte, es pretén aprovar un règim d'ajudes urgents que permeten minimitzar
l'impacte econòmic provocat pel COVID-19, col·laborant en la reactivació de
l'economia local, i, en definitiva, donant suport a la continuïtat en l'activitat productiva
i el manteniment de l'ocupació a Xàtiva. Així es planteja el programa “REACTIVEM
XÀTIVA”
Per a poder dur a terme l'objectiu que té la Corporació municipal de poder ajudar als
sectors econòmics més afectats per la crisi sanitària i tenint en compte els objectius
estratègics del Pla Director, aprovat pel plenari extraordinari de 15 de maig de 2020,
es redacten les següents BASES:
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES ECONÒMIQUES
URGENTS PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR COMERCIAL
MINORISTA RELACIONAT AMB LA FESTIVITAT DE LES FALLES, AFECTAT PER
LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID-19
BASE PRIMERA.- 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 una activitat
econòmica relacionada amb la festivitat de les falles de Xàtiva, ja siguen
indumentaristes, pirotècnics i artistes fallers, legalment constituïts, atorgant-los
liquiditat per a contribuir al manteniment de la seua activitat i ocupació, tractant
d'esmorteir la reducció d'ingressos i facilitar-los el compliment de les seues obligacions
empresarials.
Es pretén protegir i garantir l'interès general amb l'objectiu d'evitar que s'originen
conseqüències irreversibles per a l'economia i l'ocupació del municipi i vetlar perquè,
una vegada finalitzada la crisi sanitària, es produeix al més prompte possible una
reactivació de l'economia local, evitant que l'impacte econòmic es prolongue en el
temps.
Concretament, per a mantenir i protegir el teixit comercial del municipi, d’interès
general per a la societat i l’economia local, per donar abast a tots els establiments
l’activitat dels quals tinga com a negoci principal la festivitat de les falles, en la mesura
que siga possible, amb un règim d’ajudes urgents que permeta minimitzar l’impacte
econòmic provocat pel COVID-19.
A l'efecte d'aquesta subvenció, l’àmbit territorial és el municipi de Xàtiva.
BASE SEGONA.- NORMATIVA APLICABLE
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
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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'estes 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.- DECRET 4/2020, de 10 de març, del president de la Generalitat, pel qual se suspén
i s’ajorna la celebració de les festes de les Falles en la Comunitat Valenciana, i de la
Magdalena a Castelló.
5.- Reial Decret Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció,
contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
6.- Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per a
contindre la propagació d’infeccions causades pel SARSCoV-2, en tot el territori
espanyol .
7.- Decret 14/2020, de 25 d’octubre, del president de la Generalitat, de mesures en la
Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada
per la Covid-19 i de la declaració de l’estat d’alarma activat pel Govern de la Nació.
8.- Per a l'aprovació i tramitació de les presents bases l'Ajuntament disposa de
competència en virtut de l'article 33 de la Llei 8/2010 de 23 de juny, de règim local de
la Comunitat Valenciana.
Descendint a l'àmbit autonòmic valencià regulador del règim local, veiem com la Llei
8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana (LRLCV), en el seu
article 33.3, reconeix competència al Municipi en les següents matèries:
n) Activitats o instal·lacions culturals i esportives; ocupació del temps lliure; turisme.
9.- En el marc de la relació de competències pròpies que l'article 25.2 LBRL reconeix
al Municipi trobem, en relació amb l'objecte d'aquest Pla les següents:
g) Comerç local, mercats i venda no sedentària i defensa dels usuaris i consumidors.
BASE TERCERA.- 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, per a mantenir i protegir el teixit
comercial del municipi, d’interès general per a la societat i l’economia local, per donar
abast a tots els establiments l’activitat dels quals tinga com a negoci principal la
festivitat de les falles i protegir-los, en la mesura que siga possible, amb un règim
d’ajudes urgents que permeta minimitzar l’impacte econòmic provocat pel COVID-19.
2. De conformitat a l'article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió
D. Albereda Jaume I, 35
Tl. 96 228 98 00
C.P. 46800 – Xàtiva
FX. 96 228 98 09
Em.

d'aquestes subvencions no requerirà una altra justificació que la indicada, sense
perjudici dels controls que s’efectuen amb posterioritat, que s'estendran a la totalitat
de beneficiaris.
BASE QUARTA.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI
La quantia destinada a atendre aquestes subvencions directes, segons els articles
22.2.c) i 28 de la Llei General de Subvencions, de 17 de novembre, serà d’un import
total de 20.000,00 euros, amb càrrec a la retenció de crèdit amb número d’operació
RCMC 233 de la partida pressupostària 4E1/2310/48904, corresponent al Programa
Reactivem Xàtiva, de l’exercici econòmic de 2021, sent ampliable en els termes
recollits en la legislació pressupostària i de subvencions.
BASE CINQUENA.- QUANTIA DE LES AJUDES
La quantitat destinada a esta subvenció, per als comerços de Xàtiva l’activitat dels
quals tinga com a negoci principal la festivitat de les falles, per concessió directa, és
de 20.000,00 €.
L’import de l’ajuda serà directa per als comerços de Xàtiva l’activitat dels quals tinga
com a negoci principal la festivitat de les falles, pel seu interés públic, econòmic i social
i amb un caràcter singular que deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible
dels esdeveniments que les motiven, com són artistes fallers, pirotècnies i
indumentaristes, i es determinarà segons la disponibilitat pressupostària i el número
de comerços que sol·liciten l’ajuda i complisquen amb els requisits estipulats en
aquestes bases.
La quantia màxima de l'ajuda, per sol·licitant, serà de 2.000,00 €, sempre que les
despeses objecte de la subvenció siguen igual o superior a esta quantitat, segons els
documents justificatius presentades i la declaració de pèrdues justificades pels
beneficiaris.
BASE SISENA.- REQUISITS DEL BENEFICIARIS
1. Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes,
que es dediquen a prestar de forma professional i habitual serveis que estiguen
directament relacionats amb la festivitat de les falles, compresos en:
- Artistes fallers.
- Pirotècnies.
- Indumentaristes.
Requisits que han de complir els comerços i professionals objecte d’esta subvenció:
a) Estar donat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat
corresponent o en el règim general de la Seguretat Social i en Hisenda, amb una
activitat que tinga com a negoci principal la festivitat de les falles (indumentària,
pirotècnia i artistes fallers).
Aquest requisit queda subjecte al corresponent informe tècnic d’inspecció i
comprovació de que, efectivament, el sol·licitant té una activitat dedicada al món de
les falles com a negoci principal.
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b) Acreditar pèrdues o una baixada de facturació respecte a l’exercici 2019.
c) 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.
d) Que el domicili fiscal i, en el seu cas, l’establiment comercial es trobe al municipi de
Xàtiva.
e) Que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb
la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS),
així com que no tinga deute pendent amb l'Ajuntament de Xàtiva.
Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a
la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.
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.
3. Queden excloses les Administracions Públiques, els seus organismes públics, les
empreses públiques i altres ens públics, així com contractistes de l'Ajuntament,
associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre, així com personal
autònoms col·laborador.
BASE SETENA.- TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
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
14.2 de la LPACAP.
2.- El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà amb motiu de la publicació
de l'anunci de la subvenció en el Butlletí Oficial de la Província, sent la seva durada
de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a aquesta publicació.
3.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establert i la no
utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió.
En cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es donarà un
termini de 10 dies naturals per a subsanació de documentació. En cas de no presentar
la documentació sol·licitada s’entendrà per desestimada.
BASE HUITENA.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1.- Juntament amb la sol·licitud, la qual estarà signada per l'interessat o el seu
representant legal, s'aportarà la següent documentació:
A) En cas de ser persona física:
a) Identitat de la persona física sol·licitant, DNI o NIE acompanyat del passaport, i en
el seu cas, del representant legal.
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b) En el cas d'autònom, Vida Laboral, certificat de Tresoreria de la Seguretat Social.
c) Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària, actualitzat i indicant la data d’alta de l’activitat, domicili fiscal
i, en el seu cas, el del local on es desenvolupa l’activitat.
d) Resolució/Certificació d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la
Mutua professional corresponent.
e) Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària relativa als rendiments
d'activitat econòmica i qualsevol dels requisits exigits a les persones beneficiàries.
f) Volum de negoci anual o balanç o qualsevol document fiscal que permeta contrastar
el minvament d'ingressos entre els exercicis econòmics 2019 i 2020 i que no superen
els 2 milions d'euros.
g) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona
sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors, 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.
h) 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.
i) Declaració responsable relativa als requisits exigits.
j) Model de domiciliació bancària.
k) En cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant,
s'aportarà formulari relatiu a la representació.
B) En cas de ser persona jurídica:
a) NIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de bens o altres ens econòmics
sense personalitat jurídica, i en el seu cas, del representant legal.
b) Model de domiciliació bancària.
c) Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil,
comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica que
indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas
el local de desenvolupament de l'activitat.
d) Contracte de constitució degudament registrat en el PROP de la societat civil,
comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.
e) Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en
el corresponent Registre.
f) Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la
sol·licitud en cas de no ser la mateixa persona.
g) DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport, en cas que la persona
administradora i la persona que presenta la sol·licitud no són la mateixa.
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h) Alta en el règim de la Seguretat Social corresponent de la persona administradora.
i) Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària relativa als rendiments
d'activitat econòmica i qualsevol dels requisits exigits a les persones beneficiàries.
j) Volum de negoci anual, balanç o qualsevol document fiscal que permeta contrastar
el minvament d'ingressos entre els exercicis econòmics 2019 i 2020 i que no superen
els 2 milions d'euros.
k) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona
sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors, 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.
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.
m) Declaració responsable relativa als requisits exigits.
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 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 de l'Ajuntament de Xàtiva de trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions tributàries en el consistori.
En 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.
En el cas que la persona física, jurídica, comunitat de béns, societat civil o una altra
entitat sense personalitat jurídica, que realitze la sol·licitud de subvencions tinguera
concedit un ajornament o fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria
Municipal, haurà de presentar amb la sol·licitud, la resolució de concessió del mateix
al costat de l'últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió de
l'ajornament.
3. En cas que la persona física, jurídica, comunitat de béns, societat civil o una altra
entitat sense personalitat jurídica, que realitze la sol·licitud, haurà d'acompanyar
declaració Responsable signada per la persona interessada o representant legal de la
persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre les següents
qüestions:
- Que l'activitat desenvolupada té al món de les falles com a negoci principal.
Este requisit queda subjecte al corresponent informe tècnic d’inspecció i comprovació
de que, efectivament, el sol·licitant té una activitat dedicada al món de les falles com
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a negoci principal.
- Que l'activitat afectada no s'ha vist compensada per un increment de la facturació
mitjançant un increment del volum de negoci online o telefònic de la persona sol·licitant.
- Que l’activitat afectada presenta una baixada de la facturació respecte a l’exercici
2019.
- Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtenir la condició
de beneficiària i per a ser receptora del pagament establit en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, i en concret apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 d'aquesta.
- 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.
- Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de minimis que li
hagueren 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, en el seu cas, declaració de no haver rebut cap; així com compromís de
comunicar al més prompte possible les obtingudes amb posterioritat a la presentació
de la sol·licitud.
- Que la persona sol·licitant es compromet a la comunicació de subvencions
concedides amb anterioritat a la presentació de l'ajuda amb la mateixa finalitat i el
compromís de comunicar com més prompte millor les ajudes obtingudes amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de la resolució d'aquesta.
- 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'estableix en l'article 11
d'aquesta llei.
4.- Autoritzacions per a la consulta interactiva per part de l'òrgan gestor dels requisits
de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència
Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), enfront de la Seguretat Social (TGSS),
amb la Tresoreria municipal, i a la consulta de l'informe de vida laboral, signat per la
persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant. Quan la
persona interessada no és la mateixa que la persona que signa la sol·licitud haurà
d'emplenar-se l'annex de la instància per a autoritzar la consulta de la vida laboral i
estar signat per la persona interessada. En cas de no autoritzar o oposar-se a la
comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits, haurà d'aportar-se de manera
obligatòria la documentació acreditativa.
5.- Els beneficiaris hauran de presentar els balanços econòmics dels exercicis 2019 i
l'avanç del tancament comptable del 2020, liquidacions de l’IVA, ..., justificant les
pèrdues econòmiques que han patit en aquest període i, en el seu cas, si ha corregut
el perill de tancament de l'establiment. (Volum de negoci anual, balanç o qualsevol
document fiscal que permeta contrastar el minvament d'ingressos entre els exercicis
econòmics 2019 i 2020 i que no superen els 2 milions d'euros.)
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BASE NOVENA.- FORMA DE PAGAMENT
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.
BASE DÈCIMA.- CONCURRÈNCIA AMB ALTRES ADMINISTRACIONS.
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.- En cap cas, les ajudes podran superar l'import 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.
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
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interessos de demora generats, tal com estableix la LGS i altra normativa aplicable.
BASE ONZENA.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
A més del que es disposa en l'article 14 de la LGS, són obligacions dels beneficiaris:
1.- 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
foren necessàries amb la finalitat de verificar el compliment específic de les
obligacions associades a l'ajuda.
2.- Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en
l'article 37 de la Llei General de Subvencions, i en particular, per obtenir la subvenció
falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho hagueren
impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de
comprovació i control financer prevista en l'article 14 de la Llei General de
Subvencions.
a) Mantenir l'activitat, almenys, fins a obtenir la subvenció sol·licitada.
b) Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades amb les
subvencions concedides, li siga requerit per l'Ajuntament de Xàtiva.
c) 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.
d) En concret, hauran de publicar en la seua pàgina web, si la tingueren, l'obtenció
d'aquesta subvenció.
e) Sotmetre's a les actuacions de control financer que efectue la Intervenció Municipal
d'acord amb la normativa reguladora que resulte d'aplicació, així com les que puguen
dur a terme per altres òrgans de control.
BASE DOTZENA.- MINORACIÓ I REINTEGRAMENT
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.
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.- 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 podrà 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
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produeixi la devolució efectiva per part seva.
4.- 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.
BASE TRETZENA.- COMPATIBILITAT
Esta subvenció és compatible amb qualsevol altra del programa "REACTIVEM
XÀTIVA" convocades per l'Ajuntament de Xàtiva i per qualsevol altre organisme públic
com puga ser Conselleria, Diputació, Ministeri,..., que es publiquen a conseqüència
de la declaració de l'estat d'alarma a conseqüència de l'emergència de salut pública
ocasionada pel Covid-19, sempre que el total de l’import de les subvencions rebudes
no superen els costos suportats per la pèrdua de facturació dels negocis susceptibles
de ser subvencionats.
En cas d'obtenir altres subvencions compatibles d'altres administracions públiques, el
total d'ingressos per subvencions no pot superar el total de les despeses suportades
durant el període d’emergència sanitària, a conseqüència de la declaració de l’estat
d’alarma. En cas que se superen, es retornaran les de l'Ajuntament de Xàtiva per la
part que se supere.
BASE CATORZENA.- INSTRUCCIÓ, TERMINI DE RESOLUCIÓ I RECURSOS
1.- La tramitació es realitzarà per mitjans electrònics, en aplicació del que es disposa
en l'article 14.2 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2.- La instrucció del procediment correspondrà a la Secció de Falles i Gran Teatre que
realitzarà d'ofici quantes actuacions 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.- Examinades les sol·licituds, el Departament instructor emetrà informe, amb la
conformitat de la Direcció de l’Àrea de Cultura, 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 serà l’Alcalde o òrgan en qui aquest
delegue.
4.- La concessió de l'ajuda es tramitarà en règim de concessió directa fins a esgotarse el crèdit destinat a la convocatòria.
5.- La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau,
les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que haga de subjectarse el beneficiari.
6.- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de dos mesos des de la
finalització del termini màxim de sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que
s'haga dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la
sol·licitud podrà entendre's desestimada.
7.- La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs
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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.
Isabel Hermosilla Arjona
Departament Falles
(Signat al marge)
Armando Vila García
Director Adjunt Àrea Cultural
Isaïes Blesa Duet
Director Àrea Cultural
Document signat electrònicament
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