“PROGRAMA REACTIVEM XÀTIVA”
PLA MUNICIPAL DE REACTIVACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DE XÀTIVA
BASES DE LA CONVOCATÒRIA URGENT PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES
MUNICIPALS DIRECTES PER A FER FRONT A L'IMPACTE ECONÒMIC EN LES
RESOLUCIONS DE 5 DE GENER DE 2021 I DE 19 DE GENER DE 2021 DE LA
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, A LES PERSONES
FÍSIQUES I JURÍDIQUES QUE DESENVOLUPEN ACTIVITAT COMERCIAL O
EMPRESARIAL EN ELS SECTORS AFECTATS.
1. Objecte i finalitat de les ajudes
La finalitat d'aquesta subvenció és minimitzar els efectes econòmics negatius que la
situació d'estat d'alarma derivada de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha
ocasionat a les persones físiques i jurídiques que desenvolupen activitat comercial o
empresarial i es troben dins dels sectors afectats, en les Resolucions de 5 de gener
de 2021 i de 19 de gener de 2021 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública .
La Resolució de 5 de gener de 2021 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Publica, adopta el tancament cautelar del municipi de Xàtiva, entre altres, durant 14
dies naturals a comptar del dia 7 de gener de 2021, dels establiments següents:
a) Centre social, casinos, clubs i establiments d'anàloga naturalesa.
b) Bars, restaurants i altres establiments d'oci del municipi, llevat que
en els mateixos es preste servici de menjars per a portar o a domicili.
c) Gimnasos i centres esportius de qualsevol tipus
Així mateix, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, publica al DOGV de
20 de gener de 2021, la Resolució de 19 de gener de 2021, adoptant noves mesures
restrictives a tota la Comunitat Valenciana, entre altres, el tancament cautelar dels
establiments següents:
-

-

Establiments i activitat d’hostaleria i restauració, bars, cafeteries, restaurants i establiments d’oci i entreteniment, llevat que es preste servei
de recollida de menjar i/o beguda al local o d’enviament a domicili.
Queden exceptuats d’aquesta mesura els locals, establiments i activitats que, en virtut de les seus especials característiques, presten un servei que es puga considerar
essencial o no substituïble.
Establiments dedicats a activitats recreatives i d’atzar, entre els quals
s’inclouen casinos de joc, sales de bingo, salons recreatius de màquines d’atzar, salons recreatius de màquines d’atzar, salons de joc, tómboles, salons cíber i similars.
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-

Es tanquen les instal·lacions i els centres esportius, oberts o tancats,
excepte els necessaris per al desenvolupament de competicions internacionals o
estatals d’esport professional i els respectius entrenaments, i els necessaris per al desenvolupament de competicions oficials federades d’àmbit
internacional o estatal i de caràcter no
professional, i els respectius
entrenaments. Sense perjudici de
les excepcions contemplades en el paràgraf anterior, no es podrà realitzar activitat física en instal·lacions o
centres esportius oberts o
tancats, incloent-hi clubs, gimnasos, centres d’entrenament, complexos
esportius, pavellons, pistes de bitles, pistes per a carreres, centres de
pilates, ioga i similars.

A l'efecte d'aquesta subvenció, s'entén com a activitat comercial o empresarial
l'activitat realitzada per persona física o jurídica que compleixen els requisits
assenyalats en l'apartat quart i que es dediquen a la venda de béns o serveis o
consumidors finals amb ànim de lucre i mitjançant establiment comercial o no.
2.- Normativa aplicable
1. Les presents ajudes és regiran, amb caràcter general, pel que és 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'1d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú dels Administracions Publiques ( 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'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. 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
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en tot cas els serveis turistics.
6. Per a l'aprovació i tramitació dels 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.
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 de d'interés públic, econòmic i social. En concret,
el caràcter singular d'estes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i
imprevisible dels esdeveniments que els 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 i quantia de les ajudes
La dotació econòmica destinada a aquestes ajudes és de 400.000 euros. El volum
total de les ajudes a concedir no superarà la dita quantitat o la que resulte del seu
increment, en el cas que s'aproven modificacions pressupostàries de conformitat
amb la legislació vigent.
Hi ha consignació pressupostària en la partida 1C1/4330/48901 del pressupost en
vigor.
L'import de l'ajuda serà de 1.000 euros per cada establiment que no tinga contracte
d'arrendament més de la quantitat corresponent pel pagament del lloguer del local
on es realitza l'activitat, del mes de gener de 2021, no superant la quantitat màxima
de 2.000 euros.
5. Requisits per a ser persona física o mercantil beneficiària.
Les persones o les mercantils beneficiàries hauran de reunir els requisits següents:
a) Ser autònom o empresa
b) Que l'activitat haja sigut objecte de suspensió a conseqüència de les mesures
establides en la resolució de 5 de gener de 2021 de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública.
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
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lliurament en domicili.
d) Que l'activitat s'haguera iniciat amb anterioritat al 5 de gener de 2021 segons
dades fiscals, sempre que els models d'acta no s’hagen presentat amb posterioritat
amb caràcter retroactiu.
e) Que el domicili fiscal i/o social i, en el seu cas, el local comercial es trobe en el
municipi de Xàtiva
f) En el cas d'empreses, han de constar com a societat limitada, societat autònoma,
cooperativa, comunitat de béns o societat civil.
g) En cas de les Comunitats de Béns i societats civils, només una de les persones
treballadores per compte propi de la dita comunitat podrà sol·licitar les ajudes,
h) Que estiguen al corrent en el compliment dels seus obligacions tributàries i davant
de la Seguretat Social i no ser deutor de l'Ajuntament de Xàtiva.

2.- 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 concórrega
alguna d'aquestes circumstàncies:
a) Ser autònoms col·laboradors, autònoms econòmicament dependents o autònoms
que cotitzen en una mutualitat professional.
b) Que el 5 de gener de 2021 o data posterior foren treballadors per compte d'altre.
c) Que estiguen incurses en alguna de les restants circumstàncies previstes en
l'article 13.2 de la Llei 38/203, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a
obtindre la condició de beneficiari de subvencions. Este requisit ha de complir-se des
de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data de pagament de la subvenció,
si és el cas.
6. Lloc i termini de presentació de sol·licituds
1. Les sol·licituds és presentaran mitjançant model normalitzat habilitat a este efecte
i disponible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Xàtiva (www.xativa.es) i és
realitzarà únicament per mitjans electrònics en aplicació de què és 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 dels persones per les vies o espais d'ús públic. No obstant,
a este 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 seguixen persones físiques i
que acrediten no tenir mitjans elecrònics habilitats per a, prèvia autorització d'estos,
dur a terme la signatura electrònica de les sol·licituds.
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2. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà amb motiu de la publicació
de l'anunci de la subvenció al Butlletí Oficial de la Província, sent la seva durada de
20 dies hàbils a comptar dónes de l'endemà a esta publicació.
.
3. La presentació de la sol·licitud d'ajuda fora del termini establit serà causa
d'inadmissió.
4. Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en les presents bases, es requerirà
a la persona sol·licitant perquè ho esmene en un termini màxim i improrrogable de
10 dies hàbils, indicant-se que si no ho fera se li tindrà per desistit/a de la seua
sol·licitud.
7. Documentació a presentar i justificació del compliment dels requisits
1.- Junt a la sol·licitud s’aportarà la següent documentació:
-

-

-

Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant , en el cas de ser persona
física.
En el cas de ser persona jurídica, fotocòpia del DNI dels representants de
la mercantil així com els estatuts de la societat.
Fotocòpia de la tarjeta d’identificació fiscal de l’empresa sol·licitant, d
el’Agència Estatal d’Administració Tributária.
Declaració responsable dels requisits exigits
Model de domiciliació bancària, en el cas de tractar-se d’una persona
jurídica, el compte bancària de la mercantil.
Certificat actualitzat d'estar al corrent en les obligacions tributàries amb la
Tresoreria de la Seguretat Social i en les obligacions municipals.
Certificat de la no percepció per desocupació o la corresponent per cesse
d’activitat
Vida laboral o certificat de la Seguretat Social on conste el cessament
d’actividad, tant de la persona física com dels representants en cas de ser
persona jurídica.
Rebut justificatiu del pagament del lloguer del mes de gener de 2021.
Fotocòpia del Contracte de lloguer vigent on es desenvolupa l’activitat. 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.
En cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant
representant, s'aportarà formulari relatiu a la representació.
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
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Comissió, de 18 de desembre de 2013, segons model normalitzat.
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) Certificat de no percepció abans del 5 de gener de 2021 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.
8.- 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.
9. 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.
10. Concurrència amb altres administracions.
Aquestes ajudes seran compatibles amb les ajudes que altres Administracions
Públiques puguen poder en marxa, sempre que no es perceba més subvenció que la
pèrdua derivada generada pel COVID-19.
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 Va unir Europea als ajudes
de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013), no podran concedir-se a empreses dels
següents sectors:
a) Pesca i aqüicultura, segons és contemplen en el Reglament (EU)
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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 és determini en funció del preu o de la
quantitat de productes d'este tipus adquirits a productors primaris o
comercialitzats pels empreses interessades.
c.2) Quan l'ajuda estigui supeditada al fet que una part o la totalitat de la
mateixa és 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.
En cap cas, les ajudes podran superar els imports 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 estableix el
Reglament (UE) Núm. 1407/2013 de la Comissió, o amb una altra mena d'ajudes
subjectes als regles comunitàries d'ajudes d'Estat.
A l'efecte de què és 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.
En cas de resultar beneficiària d' aquesta subvenció i amb posterioritat resultar
beneficiària d'una altra subvenció incompatible amb esta, és podrà renunciar a la
subvenció concedida reintegrant l'import percebut i abonant a més els corresponents
interessos de demora generats, tal com estableix la LGS i altra normativa aplicable.
11. Obligacions de les persones físiques i empreses beneficiàries
Són obligacions de les persones físiques o de les persones jurídiques beneficiàries,
a més de les establides en la normativa vigent aplicables de subvencions, les
següents:
-

-

Justificar per mitjà de rebut o factura el pagament del rebut corresponent
al lloguer del local on es realitza l'activitat, del mes de gener de 2021. Si
no existira el rebut o factura del pagament del mateix, una declaració
jurada de la persona arrendatària propietària del local on es declare que el
rebut ha sigut abonat en la quantitat i data corresponent.
Mantindre l'activitat empresarial oberta durant 3 mesos, comptats a partir
del moment d'obertura permés.
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-

-

Sotmetre's a l'actuació de comprovació i control financer previstes per la
vigent normativa en matèria de subvencions.
Les persones físiques o jurídiques beneficiàries d'aquestes ajudes estaran
obligades a prestar col·laboració, i facilitar quantes evidències siguen
requerida en l'exercici de les funcions de control que corresponguen a
l'Ajuntament de Xàtiva.
Les persones físiques o jurídiques beneficiàries d'estes ajudes estaran
sotmeses a les responsabilitats, infraccions i sancions regulades en la
normativa vigent aplicable de subvencions.

12. Minoració i reintegrament
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 11 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.
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.
13. Confidencialitat de la informació de les persones físiques o empreses
beneficiàries
L'Ajuntament de Xàtiva assumix el compromís que la informació sobre les persones
beneficiàries d'aquestes ajudes no serà utilitzada per a cap fi diferent del del propi
àmbit de les presents ajudes.
14. Plaç 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 subjectarse el beneficiari.
2.El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà' d'1 mes des de la
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finalització del termini màxim de sol·licitud. Transcorregut este termini sense que
s'hagi dictat i notificat resolució expressa, és produirà el silenci administratiu i la
sol·licitud podrà entendre's desestimada.
3.La resolució contindrà informació de l'import previst de l'ajuda en equivalent de
subva véncer bruta, així com del seu caràcter de minimis, fent referència expressa al
títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.
4.La resolució posarà 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'1d'octubre, del procediment administratiu comú dels administracions
publiques; 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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