Actua com fedatari, el Sr. Eduardo Balaguer Pallás, Secretari de l'Ajuntament de
Xàtiva, qui s'identifica igualment de manera electrònica mitjançant el corresponent
certificat de signatura electrònica, en virtut del que es disposa en l'article 3.2.i) del
Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdues parts reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i
necessària per a la signatura d’aquest acte i lliurement,
EXPOSEN
El Ple municipal en la sessió extraordinària celebrada el passat 15 de maig de 2020,
va aprovar el Pla Director de Reactivació Social i Econòmica de la Ciutat de Xàtiva
conseqüència dels efectes provocats per la pandèmia Covid-19.
La visió del Pla Director és, entre altres, ajudar la reactivació de la economia local
de Xàtiva per la Covid-19, per a la reconstrucció del teixit empresarial.
El Pla conté una línia estratègica identificada com “LE2: L'Ajuntament com a palanca
per a l'impuls de l'economia local”. Aquesta línia estratègica integra un objectiu
estratègic identificat com “OE5: Ajudar a generar facturació per a superar el període
de transició a la nova normalitat”. Aquest objectiu estratègic, al seu torn, integra un
objectiu operatiu núm. 7, amb la següent denominació “Subvenció i posta en
circulació de bons per al consum al comerç local. Subvencionar un 50% dels
consums que es realitzen al comerç local mitjançant els instruments habilitats, amb
els requisits que s’establiran”.
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D'altra part, Sr. Roger Cerdà Boluda, Alcalde-President de l'Ajuntament de Xàtiva,
identificat electrònicament mitjançant el corresponent certificat de signatura
electrònica, en nom i representació de l'Ajuntament de Xàtiva, de conformitat amb el
que disposa l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de
Règim Local.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

D'una part, Sr. Diego Fuentes Cucarella, identificat electrònicament mitjançant el
corresponent certificat de signatura electrònica, en la seua qualitat de en qualitat de
President de l'Associació d'Empresaris de Xàtiva (d'ara endavant ADEXA), amb CIF
G96320346 fent ús de les atribucions que li confereix aquest càrrec de conformitat
amb el nomenament efectuat en l’Assemblea General Ordinària de data 12 de maig
de 2017.

CONVENIS

FUENTES CUCARELLA, DIEGO ( 1 de 3 )
Tercer
Data Signatura : 22/11/2022
HASH: db77282a142c7ea4c8cebb3da8f54524

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA I
L'ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS DE XÀTIVA (ADEXA) PER A LA REGULACIÓ
D'UNA SUBVENCIÓ DIRECTA ORIENTADA A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA
LOCAL A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI ECONÒMICA DERIVADA DE LA
GUERRA D’UCRAÏNA.

La invasió d’Ucraïna per part de Rússia, iniciada el 24 de febrer d’aquest any, està
generant dificultats en l’economia global, la qual ja es trobava minvada a causa de la
pandèmia de la Covid-19.
Les conseqüències econòmiques derivades del conflicte s’estan traslladant a tots els
consumidors europeus amb un increment exponencial dels preus de l’energia.
D’altra banda, el preu del petroli s’ha incrementat durant l’ultim any a causa del
conflicte bèl·lic. L’any 2022, el Govern d’Espanya ha instrumentat el Pla Nacional de
resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna.
Mitjançant el Reial Decret-llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures
urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i
socials de la guerra a Ucraïna, s’està aplicant una bonificació de 20 cèntims per litre
de combustible (gasolina i gasoil) la qual finalitzarà el 31 de desembre de 2022, si no
es disposa una altra pròrroga.
Atès que Ucraïna era un dels principals proveïdors de cereals de la Unió Europea i
que el conflicte ha convertit el sector agrícola en un objectiu militar, s’ha produït una
disminució en la producció i exportació de cereals i productes agrícoles (blat, civada,
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Malauradament quan la crisi sanitària pareix estar millorant el món assisteix insòlit a
una guerra en el cor d'Europa i en ple segle XXI. Un conflicte militar que abans de
res està deixant d'horror i terror amb milers de morts, una crisi humanitària sense
precedents i un país devastat, que també està provocant una dura factura
econòmica tant a nivell industrial com domèstic. El preu de l'energia s'ha disparat,
atés que Rússia és un dels grans productors, la qual cosa ha portat a un fort
encariment de la llum i el gas.

CONVENIS

Durant el segon semestre de l’any 2021, el Govern d’Espanya va dur a terme
mesures per tal de mitigar els efectes negatius de la crisi energètica. Les mesures
reguladores són, entre d’altres, el Reial Decret-llei 12/2021, de 24 de juny, pel qual
s’adopten mesures urgents en l’àmbit de la fiscalitat energètica i en matèria de
generació d’energia, i sobre gestió del cànon de regulació i de la tarifa d’utilització de
l’aigua, el Reial Decret-llei 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per
mitigar l’impacte de l’escalada de preus del gas natural en els mercats minoristes de
gas i electricitat, Reial Decret-llei 23/2021, de 26 d’octubre, de mesures urgents en
matèria d’energia per a la protecció dels consumidors, i la introducció de
transparència als mercats majoristes, o el Reial Decret-llei, de 21 de desembre, pel
qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic per al foment de la mobilitat
elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables. Totes elles
pensades per tal de reduir l’impacte econòmic en els consumidors finals d’energia.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

La definició dels ítems temporals del Pla Director queda:
- Curt termini: Fins al 30 de setembre de 2020
- Mitjà termini: Fins el 31 de desembre de 2021
- Llarg termini: Fins el 31 de desembre de 2024.

dacsa, oli de gira-sol, etc.) i, en conseqüència un considerable encariment dels
productes bàsics d’alimentació.
El 15 de juny de 2022 va entrar en vigor al nostre país la coneguda com a
«excepcionalitat ibèrica», Reial Decret-llei 10/2022, de 13 de maig, negociada per
Espanya i Portugal amb la Comissió Europea, la qual permet a aquests dos països
fixar un límit al preu del gas per a poder abaratir el preu de la factura de la llum als
consumidors.

D’altra banda, l’Euribor, índex de referència oficial per al mercat hipotecari al qual
estan referenciades la majoria de les hipoteques del nostre país ha tancat el mes de
setembre en 2,233 %, és a dir, 0,984 punts més que el mes anterior, d’acord amb les
dades publicades pel Banco de España.
La repercussió d’aquest increment de cotització afectarà de manera directa en el
poder adquisitiu de les famílies que tinguen hipotecada la vivenda ja que, com a
exemple, una hipoteca mitja en Espanya de 120.000 € a 20 anys que es revise en
setembre suposarà un increment en la quota mensual de 144,70 €, 1.736 € de
diferència anual, ja que l’Euribor ha augmentat en 2,725 punts respecte a setembre
de 2021.
L’Ajuntament de Xàtiva amb la declaració de l’Estat d’Alarma al març de 2020 i
l’aprovació del Pla Director de Reactivació Social i Econòmica de la Ciutat de Xàtiva
conseqüència dels efectes provocats per la pandèmia Covid-19, va ficar en marxa la
primera fase de bons de comerç local, mitjançant una ajuda directa a l’associació
d’Empresaris i Comerciants de Xàtiva (ADEXA). No obstant això la durada de la crisi
sanitària fins al primer trimestre de 2022 ha fet necessària la posada en marxa de
dos fases més de bons de comerç local.
El Departament de Comerç de l’Ajuntament de Xàtiva considera aquesta acció de
suport a la reactivació econòmica local positiva, atès que d’acord amb les dades de
l’Institut Nacional d’Estadística i del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
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Un tsunami econòmic que està posant en escac el tauler comercial mundial.

CONVENIS

Tanmateix, les dades publicades per la FAO, Organització de Nacions Unides per a
l’Alimentació i l’Agricultura, demostren que els preus dels aliments han patit un
considerable increment de fet al mes de febrer l’increment ha estat del 0,8%, la qual
cosa suposa una pujada anual del 5,6% en aquesta partida.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

Malgrat tots els esforços i les mesures que s’estan aplicant, d’acord amb les dades
de l’oficina Estadística de la Unió Europea EUROSTAT, l’evolució de les xifres en els
últims mesos a tota la zona Euro del HICP (Índex Harmonitzat de Preus al
Consumidor), indicador d’inflació i estabilitat de preus per al Banc Central Europeu,
ha anat en augment. Inflació que al mes de febrer ha estat a España en el 7,6% ,
rècord des de desembre de 1986.

a l’any 2020 al nostre municipi hi havia un total de 869 empreses i microempreses,
ocupant aproximadament el 90,52% de l’economia local i a l’any 2021 un total de
860 empreses i micropimes, un 89,58% la qual cosa evidència que malgrat la
situació de crisi sanitària, les campanyes de bons de comerç local i altres ajudes
posades en marxa des de l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat, han ajudat a
estabilitzar el tancament d’autònoms i micropimes de la ciutat.

Resulta imprescindible actuar en l’actual context des del vessant de la competència
en la promoció del comerç local, que reconeix al municipi l’article 33.3.g) de la Llei de
Règim Local de la Comunitat Valenciana, com en l’evitació del tancament del comerç
local.
L’objectiu d’aquesta fase de Bons de comerç local és ajudar a la reactivació
econòmica local per tal de donar suport als autònoms i micropimes del municipi en
aquests moments de dificultats econòmiques derivades de la situació actual per la
guerra d’Ucraïna.
Als efectes previstos en l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, l'instrument més eficaç, donades les circumstàncies, és formalitzar
un conveni de col·laboració per a la gestió d'una subvenció directa entre
l'Ajuntament de Xàtiva i l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Xàtiva (ADEXA),
en virtut del qual s'estableixen les condicions per les quals l'Ajuntament facilitarà la
relació dels números d’identificació fiscal de la ciutadania que a 31 d’octubre de 2022
és major d’edat i es troba empadronada en el nostre municipi, els quals són els que
podran adquirir bons de comerç local.
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L'interès públic concurrent queda de manifest en la prolixa motivació que conté el Pla
director de reactivació social i econòmica de la ciutat de Xàtiva, aprovat pel Ple
municipal en sessió de 15 de maig de 2020 i queda temporalitzat en el llarg termini
fins al 31 de desembre de 2024.

CONVENIS

A més a més, els autònoms i micropimes han de fer front a un augment dels seus
costos fixos, causats pel cada vegada més desmesurat preu de l’energia que
repercuteix en el seu compte d’explotació, així com de matèries primeres, amb uns
marges molt ajustats, i amb unes vendes que no són les mateixes que abans de la
pandèmia. Davant aquest escenari es necessari adoptar mesures per a protegir al
comerç, a la restauració i als serveis del nostre municipi.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

En aquests moments l’augment en els preus de l’energia, dels aliments i de les
hipoteques està provocant en la ciutadania una pèrdua del poder adquisitiu i, en
conseqüència, una disminució del consum afectant de manera directa a tots els
sectors productius, especialment al xicotet comerç, és a dir, al comerç local al qual
també està afectant-li l’increment del cost energètic en els seus establiments,
dificultat afegida a la situació econòmica provocada per la Covid-19 i l’augment de la
compra online.

L'Ajuntament destinarà 297.574,52 € del pressupost municipal per a la campanya,
dels quals 250.000,00 euros seran per a l’incentiu al consum que repercutiran en
500.00,00 € als comerços de la localitat. El total d’inversió per a la quarta fase de
bons es desglossa en els següents conceptes:
Concepte
Incentiu al consum

Import
250.000,00 €

Despeses per a la contractació de personal, durant 7 mesos per a la
gestió administrativa i de coordinació de la campanya i despeses de
gestoria per a la tramitació dels contractes

27.703,34 €

Despeses bancàries per les comissions per la gestió de la compra
dels bons, pagament als comerços i manteniment dels datàfons
virtuals, entre altres.

3.000,00 €
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ADEXA obrirà un període d’inscripció per als autònoms i micropimes i gestionarà un
sistema de compra de bons àgil i econòmic en establiments financers i un sistema de
comprovació d'ús d'aquests bons en el comerç local prèviament adherit a la mesura.

Codi Validació: 3LF2NXAMSJ4CNQJEMYX9KHSQP | Verificació: https://xativa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 29

L'operativa de la mesura consistirà en l’aprovació d’unes bases reguladores amb una
relació d’epígrafs d’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) perquè els autònoms i
micropimes que domicili social en Xàtiva, realitzen una activitat econòmica inclosa en
la relació d’IAE’s i amb menys de 10 treballadors puguen beneficiar-se de la
mesura, manifestant la seva voluntat d’adherir-se i acceptant complir les condicions
de la campanya.

CONVENIS

ADEXA exerceix un paper decisiu en la defensa, informació i assessorament dels
autònoms i micropimes de la ciutat de Xàtiva. És l'associació empresarial de la ciutat
més representativa, tant en nombre d'associats com en presència. Té un caràcter
transversal i integra a tot el sector productiu. Té un acreditat coneixement del teixit
empresarial. Col·labora des de fa dècades amb l'Ajuntament de Xàtiva. Té una
àmplia experiència, de més de 25 anys, en la gestió de subvencions, així com en
projectes de dinamització comercial a Xàtiva, molts dels quals han estat
desenvolupats en col·laboració amb el Departament de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Xàtiva. Té acreditada una estructura organitzativa i logística que li
permet gestionar un projecte d'aquesta dimensió. Té experiència concreta,
desplegada amb èxit a l'inici de l'estat d'alarma, en la implantació d'un bo-comerç
que ha servit per a fer costat al sector vinculat a les activitats essencials. Aquest
programa ha resultat de gran interès per a la reactivació econòmica en aquests
moments a l'ésser una activitat de dinamització que repercuteix directament en
l'increment de vendes dels mateixos i augmenta l'atracció de clients als comerços.

Despeses per al suport tècnic de l’15 de desembre de 2022 fins al
30 de gener de 2023

2.359,38 €

Despeses per al disseny de la campanya, cartelleria i mitjans de
comunicació i impressió de cartelleria i distintius per als comerços
adherits

14.511,80 €

TOTAL

297.574,52 €

El període d’inscripció dels autònoms i micropimes serà del 23 de novembre de 2022
fins al 4 de desembre de 2022, ambdós inclosos.
La campanya començarà del 15 de desembre de 2022 fins al 15 de juny de 2023,
ambdós inclosos.
En relació amb l'anterior, acorden subscriure el present Conveni de Col·laboració,
per al desenvolupament dels objectius esmentats, que es regirà per les següents:

CONVENIS

ADEXA presenta el dia 10 de novembre de 2022 l’acceptació de la gestió d’aquesta
fase de bons de comerç local, registre d'entrada número 2022-E-RE-12878, així com
l’autorització a l’Ajuntament per a consultar que es troba al corrent
en Hisenda, Seguretat Social i Impostos Municipals.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

La població consumidora adquirirà bons per valor de 40,00 € previ pagament de 20 €
en l’entitat financera que s’establisca, amb un màxim 2 bons per persona. Finalment,
ADEXA justificarà davant l'Ajuntament el correcte destí dels fons rebuts.

CLÀUSULES

L'objecte del present Conveni és instrumentar el règim de col·laboració entre
l'Ajuntament de Xàtiva i l'Associació d'Empresaris de Xàtiva (ADEXA), tendent a
articular una subvenció directa amb l'objectiu de reactivar l’economia del municipi de
Xàtiva mitjançant la implementació dels BONS COMERÇ LOCAL a la ciutat de
Xàtiva
Així els objectius i finalitats del programa són promocionar, estimular i dinamitzar el
comerç i els serveis del municipi així com, incentivar les compres en els establiments
adherits a la campanya Bons de Comerç Local de la Ciutat de Xàtiva, com a
generadors de riquesa i creació d'ocupació i motor de l'activitat econòmica de la
ciutat de Xàtiva.
SEGONA: RÈGIM JURÍDIC
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PRIMERA: OBJECTE I FINALITAT DEL CONVENI

L'àmbit d'aplicació d'aquest Conveni serà el terme municipal de Xàtiva.
El Conveni articula el règim de col·laboració entre l'Ajuntament de Xàtiva i ADEXA
per a la gestió d’aquesta fase de bons de comerç local.

TERCERA: ACTUACIONS
Les actuacions a què es refereix el present Conveni per a la creació d'un programa
d'impuls al comerç local denominat BONS COMERÇ LOCAL es concreten en les
següents punts, amb la següent aportació municipal:

Incentiu al consum

Import
250.000,00 €

Despeses per a la contractació de personal, durant 7 mesos per a
la gestió administrativa i de coordinació de la campanya i despeses
de gestoria per a la tramitació dels contractes

27.703,34 €

Despeses bancàries per les comissions per la gestió de la compra
dels bons, pagament als comerços i manteniment dels datàfons
virtuals, entre altres.

3.000,00 €

Despeses per al suport tècnic de l’15 de desembre de 2022 fins al
30 de gener de 2023

2.359,38 €
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Concepte

CONVENIS

La Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i el seu Reglament
de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Xàtiva i el Pla Estratègic de
Subvencions de l'Ajuntament de Xàtiva
Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
Llei 40/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

El present Conveni de naturalesa subvencional implica la concessió directa d'una
subvenció a ADEXA i per això, en el seu desenvolupament, aplicació, execució i
posterior resolució s'ajustarà, a més de les estipulacions contemplades en el present
negoci jurídic, per la següent normativa:

Despeses per al disseny de la campanya, cartelleria i mitjans de
comunicació i impressió de cartelleria i distintius per als comerços
adherits
TOTAL

14.511,80 €

297.574,52 €

L’'objectiu és que es propicie una xifra total de 500.000,00 € en compres de béns i
serveis en establiments amb seu en el municipi de Xàtiva, la qual cosa ha de
permetre incentivar la compra i el consum en el comerç local de Xàtiva, quantitat que
beneficiarà tant als autònoms i micropimes com a les famílies residents a la localitat.

La inscripció d’adhesió a la campanya la gestionarà ADEXA que haurà d’informar de
les dates d’adhesió, dels requisits per a poder adherir-se i del funcionament
d’aquesta fase de bons de comerç local a tots els autòmoms i micropimes de la
ciutat de Xàtiva amb independència de a quina associació comercial pertanya.
També verificarà la voluntat dels comerços participants en les fases anteriors de
romandre adherits en aquesta fase, comprovant en els dos casos el compliment dels
requisits exigits en el present conveni.
CINQUENA.- OBLIGACIONS DELS ESTABLIMENTS ADHERITS
Els establiments adherits col·locaran en un lloc visible el distintiu identificatiu de la
campanya que els facilitarà ADEXA, perquè la ciutadania identifique de manera clara
i visible l’establiment participant en la campanya.
L’import del BO COMERÇ LOCAL no es podrà bescanviar en cap cas per diners en
efectiu o vals de compra.
El període per canviar els bons en l’establiment serà del 15 de desembre de 2022
fins al 15 de juny de 2023. L’Establiment haurà de bloquejar el bo utilitzat en el
moment de la compra.
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- Empreses titulades per persona física o micropimes amb fins a 10 treballadors en
el mes d’octubre de 2022 i el volum de negocis dels quals anual no excedisca de 2
milions d'euros en l'exercici 2021.
- Que tinguen establiment fix i permanent de venda al públic de béns o serveis en el
municipi de Xàtiva.
- Que desenvolupen una activitat i estiguen donats d’alta durant tota la campanya en
el cens d’activitats econòmiques (IAE) en els epígrafs de l’ANNEX I que consta al final del present Conveni.

CONVENIS

Podran adherir-se a la campanya aquells autònoms i micropimes que reunisquen els
següents requisits :

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

QUARTA.- REQUISITS D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA

L’autònom o micropime està obligat a notificar per mitjans informàtics a l’entitat
col·laboradora ADEXA qualsevol canvi o variació en les dades d’inscripció a la
campanya. La notificació es realitzarà en el moment de la variació de les dades per
tal de no ocasionar incidències administratives. Qualsevol despesa ocasionada per
la no comunicació en temps i en forma de la modificació de dades, correran a càrrec
de l’empresa o micropime adherida a la campanya.
L’establiment presentarà a ADEXA el tiquet o factura on consten les dades fiscals del
negoci, la data de consumició o venda, DNI de la persona que utilitza els bons,
número de bo o bons, l’import de la venda, i concepte de la venda o servei.

Per al cobrament dels bons descomptats, l’establiment haurà d’enviar a l’entitat
col·laboradora els tiquets o factures de venda amb tota la informació requerida a les
presents bases. ADEXA comprovarà les dades i compensarà als comerços en
l’import corresponent.
SISENA.- REQUISITS PERSONES CONSUMIDORES
L’ADQUISICIÓ DELS BONS

I CONDICIONS PER A

CONVENIS

Quan el comprador no siga el titular del bo o bons a descomptar haurà d’aportar la
corresponent autorització del titular al comerciant, el qual l’haurà de presentar a
ADEXA juntament amb el tiquet de venda. L’establiment haurà de verificar a l’hora de
la venda que els bons són utilitzats pels titulars d’aquests. Qualsevol incidència que
puga ocórrer a causa de no haver verificat la coincidència entre el titular del bo i la
persona compradora, correrà a càrrec de l’establiment adherit.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

No s’acceptaran comandes, albarans, vals, rebuts o qualsevol altre document que no
siga tiquet o factura de venda.

L'Ajuntament de Xàtiva facilitarà a ADEXA la relació de números d’identificació fiscal
dels potencials adquirents dels bons de consum local. ADEXA facilitarà a l’entitat
financera aquesta relació. Ambdòs compliran amb les clàusules establertes a
l’ANNEX II, sobre protecció de tractament de dades.
L'adquisició del BONS COMERÇ LOCAL serà gestionada per ADEXA i haurà de
complir les següents condicions:
a) Haurà de poder realitzar-se a través d'entitat financera amb seu en la localitat.
b) Haurà de poder realitzar-se a través de qualsevol forma de comerç electrònic.
c) Haurà de tenir instruccions senzilles i comprensibles per a tothom.
d) Haurà d'existir un servei d'atenció presencial en ADEXA.
e) Els bons seran descarregats a través d’una web, en una entitat financera que
tinga la seua oficina en el municipi de Xàtiva. Al realitzar la compra del bo el ciutadà
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Les persones consumidores que podran adquirir el BONS COMERÇ LOCAL seran
persones físiques majors de 18 anys, empadronats a Xàtiva a 31 d’octubre de 2022.

Per al compliment dels objectius i materialització de les accions descrites, les parts
intervinents en el present Conveni acorden el següent règim d'aportacions i
compromisos:
- L'Excm. Ajuntament de Xàtiva es compromet a:
A) Dotar pressupostàriament el desenvolupament del Conveni a través d'una
subvenció que inclourà els següents conceptes:

Incentiu al consum

Import
250.000,00 €

Despeses per a la contractació de personal, durant 7 mesos per a
la gestió administrativa i de coordinació de la campanya i despeses
de gestoria per a la tramitació dels contractes

27.703,34 €

Despeses bancàries per les comissions per la gestió de la compra
dels bons, pagament als comerços i manteniment dels datàfons
virtuals, entre altres.

3.000,00 €

Despeses per al suport tècnic de l’15 de desembre de 2022 fins al
30 de gener de 2023

2.359,38 €

Despeses per al disseny de la campanya, cartelleria i mitjans de

14.511,80 €

D. Albereda Jaume I, 35
Tl. 96 228 98 00
C.P. 46800 – Xàtiva
FX. 96 228 98 09
Em. TriniFresneda@ayto-xativa.es

Codi Validació: 3LF2NXAMSJ4CNQJEMYX9KHSQP | Verificació: https://xativa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 29

Concepte

CONVENIS

SETENA: COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE XÀTIVA I D’ADEXA.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

adquirirà un «localitzador» que li arribarà per adreça electrònica o per missatge de
text al mòbil.
f) Els BONS COMERÇ tindrà un cost de 20 €, i generarà el dret d’adquirir béns o
serveis en els establiments adherits per valor de 40 €. Es permetrà adquirir màxim 2
bons per persona.
g) L’adquisició de bons de comerç d’aquesta fase finalitzarà quan s’esgote l’import
de la subvenció de 250.000 €. L'Ajuntament podrà habilitar successives fases.
h) El període per adquirir els BONS COMERÇ i canviar-los en els establiments
adherits transcorrerà entre el 15 de desembre de 2022 i el 15 de juny de 2023,
ambdós inclusivament.
i) La relació d'establiments adherits haurà de ser publicitada per ADEXA, abans del
15 de desembre de 2022.
j) ADEXA garantirà un sistema per la traçabilitat absoluta entre el BO COMERÇ
LOCAL, el consumidor adquirent, el comerç on s'ha canviat i el tiquet de venda en el
qual s'ha utilitzat.
K) L’import del BO COMERÇ LOCAL no es podrà bescanviar en cap cas per diners
en efectiu o vals de compra. L’import del bo utilitzat haurà d’esgotar-se en la compra.

comunicació i impressió de cartelleria i distintius per als comerços
adherits

B) Proporcionar a ADEXA els números d’identificació fiscal de les persones físiques
amb dret a adquirir el BO COMERÇ per la seua condició de majors d'edat
empadronats en el municipi a 31 d’octubre de 2022.

- ADEXA es compromet a:

- A gestionar la venda i la utilització dels bons amb una entitat financera que tinga la
seua oficina en el municipi de Xàtiva. La ciutadania adquirirà els bons mitjançant un
sistema electrònic àgil i econòmic que enviarà per adreça electrònica o per missatge
de text al mòbil els bons adquirits amb el corresponent localitzador.
- A utilitzar les dades dels comerços participants exclusivament en l'íntimament
vinculat al desenvolupament del programa BONS COMERÇ LOCAL i de conformitat
amb l’acord de tractament de dades personals que s’adjunta com annex II.

CONVENIS

Abans de començar la campanya :

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

La dotació pressupostària comprensiva de la subvenció podrà ser objecte
d'ampliació a successives fases si les actuacions així ho requereixen i existeix
suficiència financera i disponibilitat pressupostària per part de l'Ajuntament de Xàtiva.
Aquesta ampliació pressupostària haurà de tramitar-se mitjançant l'oportuna
addenda al Conveni, en la qual es justifiquen els motius i s'establisquen les
condicions d'aquesta

- A tramitar el disseny i la publicitat de la Campanya dels Bons de Comerç Local.
- A informar als establiments del municipi de les condicions de la campanya i del
període d’inscripció, així com assessorar i ajudar als establiments a realitzar la
inscripció.
- A informar a la ciutadania del període de la campanya, de la data de l’inici de venda
de bons, de les condicions i sistema de compra dels bons i dels establiments
adherits, així com a assessorar i ajudar a la ciutadania en la compra dels bons.
- A presentar per seu electrònica abans del començament de la campanya la relació
d’establiments adherits.
- A l’entrega del distintiu de la campanya als establiments adherits.
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- A aportar els recursos humans propis i a contractar personal per a realitzar les
tasques necessàries per tal de gestionar correctament la campanya.

Durant el transcurs de la campanya
- A la comprovació de tiquets o factures presentades pels establiments adherits i la
posterior presentació justificativa del pagament dels mateixos amb el quadrament de
les remeses corresponents.

- A justificar davant l’Ajuntament de Xàtiva els pagaments realitzats als establiments
amb les remeses bancàries realitzades sense perjudici del que es disposa a la
clàusula novena sobre la justificació final.
- A presentar per seu electrònica els tiquet o factures pagats on haurà de constar la
data (que correspondrà al període de la campanya), el CIF o NIF del negoci, el
número de factura o tiquet, el número d’identificació fiscal de la persona que utilitza
el bo, número de bo, l’import de la venda o servei i concepte de la venda o servei.
Es justificaran al llarg de la campanya gradualment per no saturar al departament de
comerç, amb data límit de presentació per la seu electrònica a 15 de setembre de
2023.
- Si per qualsevol motiu ADEXA no pot justificar en el termini indicat, haurà de
sol·licitar una pròrroga abans de finalitzar el termini màxim de justificació, la qual una
vegada concedida no podrà superar el període de tres mesos.
- A informar immediatament per seu electrònica a l’Ajuntament de Xàtiva de
qualsevol pagament que s’efectue erròniament així com presentar el justificant
bancari de la devolució per part del negoci, tan bon punt estiga a la seua disposició.
- A presentar en format pdf el tiquets per seu electrònica. Totes les dades dels tiquets
o factures han de ser llegibles. Presentarà un sol tiquet per pàgina. Els tiquets o
factures presentats aniran acompanyats d’una base de dades en format excel de tots
els bons consumits on conste la raó social del comerç adherit (no nom comercial),
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- A assessorar als establiments en dubtes referents a bons bescanviats i/o abonats.
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- A realitzar les remeses i transferències als establiments de l’import dels bons
descomptats dels tiquets o factures que hagen aportat correctament, on quede
reflectit el bescanvi dels bons.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

- A la comprovació al detall de cada requisit establert a les bases per tal de fer efectiu
el pagament de cada bo, així com verificar les dades registrades al programa de
l’entitat i la seua coincidència amb les dades exposades a cada tiquet o factura.
ADEXA es compromet en el cas de pagar per errada algun bo a qualsevol
establiments a realitzar les gestions corresponents per a esmenar l’errada. En el cas
de no esmenar l’errada es farà càrrec de l’import corresponent. En tot cas, ADEXA
comprovarà la correcta justificació dels tiquets per part dels establiments abans de
procedir al pagament d’aquests.

CIF o NIF del comerç, número de bo, DNI de la persona consumidora, import del bo i
data de consumició.
- A gestionar el suport tècnic de l’15 de desembre de 2022 fins al 30 de gener de
2023 per a solucionar els problemes sorgits en la compra dels bons.
HUITENA: ABONAMENT DE LA SUBVENCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA

ADEXA haurà d'acreditar o autoritzar l'Ajuntament l'estar al corrent de les seues
obligacions tributàries, de les seues obligacions amb la Seguretat Social i de les
seues obligacions amb l'Ajuntament de Xàtiva.
La justificació del pagament als comerços com a requisit per a percebre les
successives bestretes del segon 50% (25% + 25%), no enerva l’obligació de justificar
la subvenció d’acord amb el contingut i termini establert en la clàusula sisena,
apartat tercer.
L'import d'aquesta subvenció no tindrà la consideració d'ajudes minimis i per tant no
serà acumulable a altres ajudes o subvencions a l'efecte de no sobrepassar el llindar
en l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis anteriors, de conformitat amb l'article 6
del Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013.
Només serà subvencionable la despesa efectivament pagada i justificada als
comerços adherits fins a 31 de juliol de 2023, a no ser que ADEXA sol·licite abans
del termini establert la pròrroga motivant les causes per les quals no ha fet efectiu el
pagament. El termini de la concessió d’aquesta pròrroga l’establirà l’Ajuntament no
obstant això, no serà superior a tres mesos.
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Una vegada justificat el pagament als comerços de la bestreta concedida mitjançant
certificat bancari corresponent, perquè ADEXA dispose de crèdit suficient per
continuar en les seues obligacions de pagament als comerços, es podrà avançar el
50% restant pendent de pagament en una bestreta fins al límit del 25% pendent del
total de l’aportació municipal, que haurà de ser prèviament justificat amb el
pagament als comerços mitjançant certificat bancari corresponent per a rebre el 25%
restant en concepte de pagament final de la subvenció.

CONVENIS

L'Ajuntament de Xàtiva abonarà a ADEXA l'import del 50% de la quantia prevista en
aquest Conveni, en un termini màxim de 20 dies des de la signatura del mateix,
d’acord amb el que s’estableix a la base 38a de les bases d’execució del pressupost
per a l’exercici 2022, com a finançament necessari per poder dur a terme les
actuacions inherents a la subvenció.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

Per a la justificació de les despeses subvencionables es tindrà en compte
l'assenyalat en l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i els seus concordants en el Reglament o en l'Ordenança municipal.

NOVENA: JUSTIFICACIÓ FINAL
La Justificació final de la campanya es realitzarà abans del 15 de setembre de 2023,
(a no ser que s’haja demanat i concedit una pròrroga, conforme al que establix la
base setena) i ADEXA presentarà la següent documentació:
- Una memòria del compliment de les condicions imposades en el present Conveni,
amb indicació del grau de consecució dels objectius programats, havent d'avaluar el
programa BONS COMERÇ LOCAL amb indicadors de satisfacció, tant com
comerciants com consumidors participants en el programa i amb mesures de millora
proposades i amb perspectiva de gènere.

- Certificat de l’entitat bancària col·laboradora amb la relació dels bons venuts i
consumits, bons venuts i no consumits, bons no venuts, amb les dades
corresponents i el número d’identificació fiscal de la persona compradora del bo i el
comerç on s’ha consumit el bo.
- Certificat de l’Entitat bancària on es relacionen totes les despeses de la gestió de
la campanya de manera detallada, indicant data, nom de la despesa, import i total de
les despeses.
DESENA : INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DEL CONVENI
L'incompliment de les obligacions assumides en virtut d'aquest Conveni per ADEXA,
determinarà el reintegrament de la subvenció atorgada en els termes previstos en la
Llei General de Subvencions, sense perjudici de les sancions que pogueren
imposar-se conformement a aquesta Llei.
En tot cas a l'efecte de gestió i justificació, es tindran en compte les disposicions
establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i altres
Disposicions de desenvolupament.
ONZENA: COMISSIÓ DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ.
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- En el cas que Adexa no justifique els pagaments als comerços pel 100% de
l'aportació econòmica haurà de procedir al reintegrament de l'aportació econòmica
no justificada. La justificació econòmica inclourà el pagament de la resta de
despeses suportades per Adexa per a l'execució del present conveni i que es
detallen en les clàusules anteriors (contractes, nòmines, pagament a la Seguretat
Social i factures justificatives de la subvenció)

CONVENIS

- Certificat de l’entitat bancària col·laboradora on s’indique la relació de
transferències que s’imputen parcialment a la subvenció, número de remesa, data
de la remesa i import total de la remesa.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

- Un informe on s’indique les incidències ocorregudes durant la campanya.

1. S'establirà una Comissió de Seguiment i Avaluació del Conveni que tindrà com a
funcions
a) Vetllar pel bon desenvolupament dels objectius previstos en aquest Conveni i en
les actuacions recollides en aquest, aprovant a tal fi les directrius i acords que
resulten necessaris.
b) Adoptar les mesures correctores oportunes quan així ho exigeixca el transcurs de
les actuacions.

4. La Comissió estarà integrada per les persones que formen la Secció de
Promoció Socioeconòmica de l'Ajuntament de Xàtiva.
DOTZENA: VIGÈNCIA DEL CONVENI I RESOLUCIÓ
El present Conveni tindrà una vigència fins al 30 de setembre de 2023, començant la
seua activitat des del moment de la seua signatura i fins a la finalització de les
activitats projectades, les quals hauran de finalitzar el 15 de juny de 2023. No
obstant això, el present Conveni podrà ser objecte de pròrroga quan així ho acorden
les parts, de manera expressa.
El Conveni podrà ser resolt per qualsevol de les parts, amb obligació de fer-ho
mitjançant comunicació escrita i amb antelació mínima d'un mes, per alguna de les
següents causes:
Mutu acord de les parts.
Incompliment total o parcial d'alguna de les parts de les obligacions contretes
Impossibilitat sobrevinguda, legal o material a desenvolupar les activitats que
constitueixen el seu objecte
TRETZENA: AMPLIACIÓ D'ACTIVITATS
El present Conveni podrà ser susceptible d'ampliació, a través de l'aprovació de
l'oportuna addenda, sempre que puguen sorgir noves activitats destinades al
compliment dels objectius assenyalats en aquest, i així ho acorden totes dues parts.
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CONVENIS

3. En cap cas la Comissió de Seguiment adoptarà decisions que excedisquen de
l'àmbit de la pura gestió del present Conveni.
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2. La Comissió de Seguiment i Avaluació estendrà acta succinta de les decisions
adoptades en l'exercici de les funcions que té assignades.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

c) Proposar motivadament a les parts signants la necessitat o oportunitat d'introduir
modificacions en el contingut de les actuacions subvencionables, calendari
d'execució, pressupost i altres, per a la seva aprovació per l'Ajuntament de Xàtiva, si
escau.

CATORZENA: PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Per donar compliment a allò previst al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, el qual deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades, en avant RGPD),
l’entitat beneficiària actuarà com a encarregada del tractament de dades de caràcter
personal conformement al que disposa l’Acord d’encàrrec de tractament annexat a
aquest conveni.

El present Conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses que
poguessen derivar de la seua interpretació o del clausurat del propi Conveni, serà
sotmeses a la Jurisdicció contenciosa administrativa.
Ambdues parts, conformes amb el contingut del present document, el signen a
Xàtiva a la data de la signatura electrònica del representant de l’entitat local
signant.

L’Alcalde
Roger Cerda Boluda

El President d'Adexa
Diego Fuentes Cucarella
El Secretari
Eduardo Balaguer Pallás
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QUINZENA: NATURALESA JURÍDICA I ORDRE JURISDICCIONAL COMPETENT.
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Així mateix, l’entitat beneficiària haurà de complir el disposat al
Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per
raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector
públic i telecomunicacions.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

L’entitat beneficiària va a tractar dades personals per compte de l’Ajuntament de Xàtiva per tant estarà al que es disposa a l’Acord d’Encàrrec de Tractament de Dades
en els termes que figura a l’Annex II.

ANNEX I
EPÍGRAFS IAE INCLOSOS EN LA FASE DE BONS DE COMERÇ LOCAL
-64 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac realitzat en
establiments permanents.

6442 Despatxos de pa, pa especial i brioixeria.
6443 Comerç al detall de productes de pastisseria i brioixeria.
6444 Comerç al detall de gelats.
6445 Comerç al detall de bombons i caramels.
6446 Comerç al detall de masses fregides.
645 Comerç al detall de vins i begudes de totes classes.
646 Comerç al detall de labors de tabac i d'articles de fumador.
6461 Comerç al detall de tabacs en expenedoria.
6462 Comerç al detall de tabacs extensions transitòries.
6468 Comerç al detall d’articles per a fumadors.
647 Comerç al detall de productes alimentaris i begudes en general.
6471 Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en
establiments amb venedor.
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6424 Comerç al detall de carnisseries.
6425 Comerç al detall d'ous, ocells, conills de granja, caça; i de productes derivats
d'aquests.
6426 Comerç al detall de casqueries.
643 Comerç al detall de peixos i altres productes de la pesca i de l'aqüicultura i de
caragols.
6431 Comerç al detall de peixos.
6432 Comerç al detall de bacallà i salaons
644 Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet i productes lactis.
6441 Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i lactis.

CONVENIS

6423 Comerç al detall de carnisseries i salsitxeries.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

641 Comerç al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles.
642 Comerç al detall de carns i despulles; productes i derivats carnis elaborats;
d'ous, ocells, conills de granja, caça; i de productes derivats dels mateixos.
6421 Comerç al detall de carns, ous, caça i granja.
6422 Comerç al detall de carnisseries i xarcuteries.

-65 Comerç al detall de productes industrials no alimentaris realitzat en
establiments permanents
651 Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i articles de cuir.
6511 Comerç al detall de productes tèxtils per a la llar.

6532 Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i
altres aparells d’ús domèstic accionats per altre tipus d’energia distinta de l’elèctrica,
així com de mobles de cuina.
6533 Comerç al detall d’articles de parament, ferreteria, adorn, regal o reclam
(incloent bijuteria i xicotets electrodomèstics)
6534 Comerç al detall de materials de construcció.
6535 Comerç al detall de portes, finestres i persianes.
6536 Comerç al detall de productes de bricolatge.
6539 Comerç al detall d’altres productes per a l’equipament de la llar.
654 Comerç al detall de vehicles terrestres, aeronaus i embarcacions i de
maquinària, accessoris i peces de recanvi.
655 Comerç al detalls de combustibles, carburants i lubricants.
656 Comerç al detall de béns usats com ara mobles, peces i estris ordinaris d'ús
domèstic.
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6522 Comerç al detall de productes de drogueria i perfumeria.
6523 Comerç al detall de productes de perfumeria i cosmètica
6524 Comerç al detall de productes com plantes i herbes, plantes i herbolaris.
653 Comerç al detall d'articles per a l'equipament de la llar i la construcció.
6531 Comerç al detall de mobles (excepte oficina)

CONVENIS

6514 Comerç al detall de merceria i paqueteria.
6515 Comerç al detall de peces especials.
6516 Comerç al detall de calçat i complements de pell.
6517 Comerç al detall de confeccions en pelleteria.
652 Comerç al detall de medicaments i de productes farmacèutics; d'articles de
drogueria i neteja; perfumeria i cosmètics de totes classes; i de productes químics en
general; d'herbes i plantes en herbolaris.
6521 Comerç al detall de medicaments, productes sanitaris i d’higiene personal.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

6512 Comerç al detall de peces de vestir i tocat.
6513 Comerç al detall de llenceria i corseteria.

657 Comerç al detall d'instruments musicals en general, així com dels seus
accessoris.
659 Altre comerç al detall
6591 Comerç al detall de segells, monedes, medalles
6592 Comerç al detall de mobles i màquines d’oficina.
6593 Comerç al detall d'instruments i aparells mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics.

-69 Reparacions
6911 Reparació d’articles electrònics per a la llar.
6912 Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles.
6913 Reparació d’altres bens de consum ncop.
699 Altres reparacions ncop
-94 Sanitat i serveis veterinaris.
942 Altres establiments sanitaris, balnearis i banys d’aigua dolça i de mar.
943 Consultes i clíniques d’estomatologia i odontologia
944 Serveis de naturopatia, acupuntura i altres serveis para-sanitaris.
945 Consultes i clíniques veterinàries.
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671 Serveis en restaurants.
672 Serveis en cafeteries.
673 Serveis en cafés i bars, amb i sense menjar.
675 Serveis en quioscos o altres locals anàlegs, situats en mercats o places de
proveïments, a l'aire lliure en la via pública o jardins.
676 Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries.

CONVENIS

-67 Serveis d’alimentació

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

6594 Comerç al detall de llibres, periòdics i revistes.
6595 Comerç al detall joieria, rellotgeria i bijuteria.
6596 Comerç al detall de joguets, articles de esport, armes…
6597 Comerç al detall de llavors, abonaments, flors i plantes i xicotets animals.
6598 Comerç al detall “Sex shop”.

-97 Serveis personals

013 Veterinaris
039 Altres activitats relacionades amb la música, n.o.c.p.
454 Peces de vestir fetes a mida
712 Agents i corredors d'assegurances
7515 Greixatge i rentat de vehicles.
755 Agències de viatges
7552 Serveis prestats al públic per les agències de viatges
7561 Agències de transport, transitaris.
826 Personal docent d'ensenyaments diversos, com ara Educació Física i Esports,
Idiomes, Mecanografia, preparació d'exàmens i oposicions i similars.
832 Metges especialistes (exclosos estomatòlegs i odontòlegs)
8321 Agències d’assegurances i corredories d’assegurances.
833 Estomatòlegs
834 Odontòlegs
836 Ajudants tècnics sanitaris i fisioterapeutes.
838 Òptics-optometristes i podòlegs.
839 Massatgistes, bromatòlegs, dietistes i auxiliars d’infermeria.
841 Naturòpates, acupuntors i altres professionals para-sanitaris.
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- Altres IAEs inclosos a la campanya.

CONVENIS

9721 Servei de perruqueria per a home i dona.
9722 Salons i instituts de bellesa.
973 Serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de
fotocòpies.
9731 Serveis fotogràfics
9732 Màquines automàtiques de fotografia i fotocòpies.
9733 Servei còpies documents màquina fotocòpia.
975 Serveis d’emmarcació.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

971 Bugaderies, tintoreries i serveis similars.
9711 Tint, neteja en sec, rentada i assecat.
9712 Neteja i tenyit de calçat.
9713 Sargit i reparació de robes.
972 Salons de perruqueria i instituts de bellesa.

871 Expenedors oficials de loteries, apostes esportives i altres jocs, inclosos en la
xarxa comercial de l’Organisme Nacional de Loteries i Apostes de l’Estat. (exclosos
els classificats al 855)
882 Guies de turisme
887 Maquilladors i esteticistes.
9312 Ensenyament d'Educació Bàsica: Educació Primària i/o Educació Secundària
Obligatòria, exclusivament
9321 Ensenyament de formació i perfeccionament professional, no superior.

663 Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent (ambulància,
mercats ambulants i mercats ocasionals o periòdics)
664 Comerç en règim d'expositors en depòsit i mitjançant aparells automàtics
665 Comerç al detall per correu o per catàleg de productes diversos
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IAEs EXCLOSOS
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9339 Altres activitats d’ensenyament, tals com idioma, tall i confecció,
mecanografia…
9429 Altres serveis sanitaris sense internat, no classificats en aquest grup.
9671 Instal·lacions esportives.
9672 Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport.
9696 Salons recreatius i de joc.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

9331 Ensenyament de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics, etc.

ANNEX II
ACORD D’ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES
PERSONALS

Els tractaments de les dades (identificació fiscal del cens de població de Xàtiva que
a 31 d’octubre de 2022 eren majors d’edat empadronats a Xàtiva) s’utilitzarà sols per
a l’objecte d’aquesta subvenció.
2. IDENTIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ AFECTADA
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest
encàrrec, el responsable del tractament, l’Ajuntament de Xàtiva, posa a disposició de
l’entitat beneficiària de la subvenció, encarregada del tractament, la informació que
es descriu a continuació:
- Identificació fiscal dels ciutadans del cens de població de Xàtiva que a 31 d’octubre
de 2022 eren majors d’edat empadronats a Xàtiva
3. DURADA
El present acord té una durada coincident amb la vigència del conveni.
Un cop finalitze el present conveni, l’encarregat del tractament haurà de tornar al
responsable de les dades personals i suprimir qualsevol còpia que estiga al seu
poder.
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Mitjançant les presents clàusules s’habilita a l’entitat beneficiària, encarregada del
tractament, per a tractar per compte de l’Ajuntament de Xàtiva, responsable del
tractament, les dades de caràcter personal necessaris per a dur a terme la gestió
objecte de la subvenció.
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1. OBJECTE DE L’ENCÀRREC DE TRACTAMENT

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

L’entitat beneficiària i el personal al seu servei en la gestió d’aquesta fase de bons,
tal com es defineix a l’article 4.8) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que
respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,
estan obligats en la seua qualitat d’encarregats de tractament de dades personals
per compte de l’Ajuntament de Xàtiva, responsable del tractament, al compliment del
disposat a dit Reglament, així com de les disposicions que en matèria de protecció
de dades es troben en vigor a l’adjudicació de la subvenció o que puguen estar-ho
durant la seua vigència.

4. OBLIGACIONS DE L’ENTITAT ENCARREGADA DEL TRACTAMENT
L’entitat encarregada del tractament i tot el seu personal s’obliga a :
a) Utilitzar les dades personals objecte del tractament, o els que reculla per a la seua
inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzar
les dades amb fins propis.

d) No comunicar les dades a terceres persones, llevat que compte amb l’autorització
expressa de l’òrgan responsable del tractament, en els supòsits legalment
admissibles.
L’entitat encarregada del tractament, l’entitat beneficiària, pot comunicar les dades a
altres entitats encarregades del tractament del mateix òrgan responsable, d’acord
amb les instruccions del/la responsable. En aquest cas, el/la responsable
identificarà, de manera prèvia i per escrit, l’entitat a la que es deuen comunicar les
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1. El nom i les dades de contacte de l’encarregat/da o encarregats/des i de cada
responsable per compte del qual actue l’encarregat/da i, en el seu cas, del
representant del/la responsable o del/la encarregat/da i del/la delegat/da de protecció
de dades.
2. Les categories de tractament efectuats per compte de cada responsable.
3. En el seu cas, les transferències de dades personals a un tercer país o
organització internacional, inclosa la identificació del tercer país o organització
internacional i, en el cas de transferències indicades en l’article 49 apartat 1,
paràgraf segon del RGPD, la documentació de garanties adequades.
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
relatives a:
La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència
permanent dels sistemes i serveis de tractament.
La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

CONVENIS

c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament
efectuades per compte del/la responsable, que continga:

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del/la responsable del tractament
conforme al contingut d’aquest conveni col·laborador i, en el seu cas, les instruccions
que l’Ajuntament li puga especificar en concret. Si l’entitat encarregada del
tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol
altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats membre,
immediatament informarà al/a la responsable de les dades.

dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per a procedir a la
comunicació.
Si l’entitat encarregada del tractament ha de transferir dades personals a un tercer
país o a una organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o dels Estats
membres que li siga aplicable, informarà al/la responsable d’eixa exigència legal de
manera prèvia, llevat que eixe Dret ho prohibisca per raons importants d’interès
públic.

L’entitat subcontractista, que també tindrà la condició d’encarregada del tractament,
està obligada igualment a complir les obligacions establertes en aquest document
per a l’entitat encarregada del tractament i les instruccions que dicte el/la
responsable. Correspon a l’entitat encarregada inicial regular la nova relació de
forma que la nova entitat encarregada queda subjecta a les mateixes condicions
(instruccions, obligacions, mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits
formals que aquella, en allò referent a l’adequat tractament de les dades personals i
a la garantia dels drets de les persones afectades. En cas d’incompliment per part
de l’entitat subencarregada, l’encarregada inicial seguirà sent plenament
responsable davant el/la responsable en allò referent al compliment de les
obligacions.
f) Mantindre el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal fets,
informacions, coneixements, documents i altres elements als que haja tingut accés
en virtut del present encàrrec, inclús després de què finalitze el seu objecte, sense
que puga conservar còpia o utilitzar-los per a qualsevol finalitat distinta a les
expressament recollides al present Conveni de Col·laboració, incorrent en cas
contrari en les responsabilitats previstes en la legislació vigent. Igualment, haurà
d’informar als seus empleats de què només poden tractar la informació de
l’Ajuntament per a complir els serveis objecte d’aquest Conveni de Col·laboració i
també de l’obligació de no fer públics, cedir o alienar quantes dades coneguen.
Aquesta obligació subsistirà encara després de la finalització del conveni.
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En tot cas, l’entitat beneficiària té l’obligació d’indicar al responsable del tractament
si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos.

CONVENIS

Si fóra necessari subcontractar algun tractament, aquest fet s’haurà de comunicar
prèviament i per escrit a l’Ajuntament de Xàtiva, com responsable del tractament,
amb una antelació de 20 dies indicant els tractaments que es pretenen subcontractar
i indicant de forma clara i inequívoca l’empresa subcontractista i les seues dades de
contacte. La subcontractació podria dur-se a terme si el/la responsable no manifesta
la seua oposició en el termini establert.
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e) No subcontractar cap de les prestacions que formen part de l’objecte d’aquest
conveni que comporten el tractament de dades personals, llevat dels serveis
auxiliars necessaris per al normal funcionament del serveis de l’encarregat/da.

L’entitat beneficiària haurà de formar i informar al seu personal de les obligacions
que en matèria de protecció de dades siguen necessàries complir en el
desenvolupament de les seues tasques per a la gestió de l’objecte del conveni de
col·laboració, en especial les derivades del deure de secret, responent l’entitat
beneficiària personalment de les infraccions legals en què per incompliment dels
seus empleats es poguera incórrer.

Aquest compromís afecta tant a l’entitat beneficiària com als participants i
col·laboradors en el projecte i s’entén circumscrit tant a l’àmbit intern de l’empresa
com a l’àmbit extern de la mateixa. L’Ajuntament de Xàtiva es reserva el dret a
l’exercici de les accions legals oportunes en cas de què al seu criteri es produïsca un
incompliment del compromís.
h) Mantindre a disposició del responsable la documentació acreditativa del
compliment de l’obligació establerta a l’apartat anterior.
i) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per a tractar dades personals.
j) Assistir al/la responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets de:
1. Accés, rectificació, supressió i oposició
2. Limitació del tractaments
3. Portabilitat de dades
4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració
de perfils)
L’entitat beneficiària, encarregada del tractament ha de resoldre, per compte del/la
responsable, i dins del termini establert, les sol·licituds d’exercici dels drets d’accés,
rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no
ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades
objecte de l’encàrrec.
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Haurà d’incloure una clàusula de confidencialitat i secret en els termes descrits en
els contractes laborals que subscriguen els/les treballadors/es destinats a la
prestació del servei objecte del present conveni.
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g) Garantir que les persones autoritzades per a tractar dades personals es
comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a
complir les mesures de seguretat corresponents, de les que hi ha que informar-les
convenientment.
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L’entitat beneficiària i el seu personal, durant la realització dels serveis que es
presten com a conseqüència del compliment del Conveni de Col·laboració, estaran
subjectes a l’estricte compliment dels documents de seguretat de les dependències
municipals en les que es desenvolupe el seu treball.

k) Dret d’informació
L’entitat beneficiària, encarregada del tractament, en el moment de la recollida de les
dades, ha de facilitar la informació relativa als tractaments de dades que es van a
realitzar.
La redacció i el format en què es facilitarà la informació s’ha de consensuar amb el/la
responsable abans de l’inici de la recollida de dades.

Si es disposa d’ella es facilitarà com a mínim, la informació següent:
a) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
inclusivament, quan siga possible, les categories i el número aproximat de persones
afectades, i les categories i el número aproximat de registres de dades personals
afectades.
b) El nom i les dades de contacte del/la delegat/da de protecció de dades o d’altre
punt de contacte en el qual es puga obtindre més informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
dades personals.
d) Descripció de les mesures adoptades o propostes per a posar remei a la violació
de la seguretat de les dades personals, incloent, si escau, les mesures adoptades
per tal de mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en que no ho
siga, la informació es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda.
Correspon al/la encarregat/da del tractament comunicar les violacions de la
seguretat de les dades a l’Autoritat de Protecció de Dades.
La comunicació contendrà, com a mínim, la informació següent:
a) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
inclusivament, quan siga possible, les categories i el número aproximat d’interessats
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CONVENIS

No serà necessària la notificació quan siga improbable que dita violació de la
seguretat constituïsca un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
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L’entitat beneficiària, encarregada del tractament notificarà al/la responsable del
tractament, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de
72 hores, i mitjançant correu electrònic, les violacions de la seguretat de les dades
personals al seu càrrec de les que tinga coneixement, juntament amb tota la
informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

l) Notificacions de violacions de la seguretat de les dades

afectats, i les categories i el número aproximat de registres de dades personals
afectades.
b) Nom i dades de contacte del/la delegat/da de protecció de dades o d’un altre punt
de contacte en el qual puga obtindre’s més informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de seguretat de les
dades personals.
d) Descripció de les mesures adoptades o propostes per a posar remei a la violació
de la seguretat de les dades personals, encloent, si escau, les mesures adoptades
per tal de mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en que no ho
siga, la informació es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda.

p) Assistir al/la responsable del tractament, tenint en compte la naturalesa del
tractament, mitjançant mesures tècniques i organitzatives apropiades perquè
aquest/a puga complir amb la seua obligació de respondre a les sol·licituds que
tinguen per objecte l’exercici dels drets dels interessats/des i l’ajudarà a garantir el
compliment de les obligacions establertes en els articles 32 a 36 del Reglament (UE)
2016/679, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació a disposició
de l’entitat encarregada.
q) Així mateix, informarà immediatament al/la responsable del tractament si una
instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de protecció de
dades de la Unió o dels Estats membres.
r) Implantar, si escau, el codi de conducta, segell, certificació o estàndard on
estiguen definides les mesures aplicables i, en tot cas, els mecanismes necessària
per a:
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.
b) Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d’incident físic o tècnic.
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.
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o) Posar a disposició del/la responsable tota la informació necessària per a
demostrar el compliment de les seues obligacions, així com per a la realització de les
auditories o les inspeccions que realitzen el/la responsable o un altre/a auditor/a
autoritzat/da per ell.

CONVENIS

n) Donar suport al/la responsable del tractament en la realització de les consultes
prèvies a l’autoritat de control, quan siga procedent.
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m) Donar suport al/la responsable del tractament en la realització de les avaluacions
d’impacte relatives a la protecció de dades, quan siga procedent.

d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
L’entitat beneficiària, així com el seu personal, es sotmetran a les normes de
seguretat vigents a l’Ajuntament de Xàtiva per a cadascun dels fitxers als que
tinguen accés, i igualment a les especificacions i instruccions dels responsables de
seguretat en matèria de protecció de dades.
Els dissenys, desenvolupaments o manteniments de software hauran, amb caràcter
general, d’observar els estàndards que es deriven de la normativa de seguretat de la
informació i de protecció de dades.

L’accés a les bases de dades de l’Ajuntament de Xàtiva necessàries per a la
prestació del servei s’autoritzarà a l’entitat beneficiària per a l’exclusiva finalitat de la
realització de les tasques objecte d’aquest conveni, quedant prohibit per a la
beneficiària i per al personal encarregar de la seua realització la seua reproducció
per qualsevol mitjà i la cessió total o parcial a qualsevol persona física o jurídica. El
que antecedeix s’estén de la mateixa manera al producte de les tasques citades.
L’entitat beneficiària es compromet a formar i informar al seu personal en les
obligacions que de tals normes dimanen, per al que programarà les accions
formatives necessàries.
El personal prestador del servei objecte del conveni tindrà accés autoritzat
únicament a aquelles dades i recursos que siguen necessaris per al
desenvolupament de les seues funcions.
s) Propietat de les dades
Totes les dades personals que es tracten o elaboren per l’entitat beneficiària com a
conseqüència de la prestació del conveni, així com els suports del tipus que siguen
en els que es continguen són propietat de l’Ajuntament de Xàtiva.
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Durant la realització dels serveis que es presten com a conseqüència del compliment
del present conveni, l’entitat beneficiària i el seu personal es sotmetran a l’estricte
compliment dels documents de seguretat vigents per als fitxers de dades de caràcter
personal als que tinguen accés, així com a les instruccions dels responsables de
seguretat de les dependències municipals en les que desenvolupen el seu treball.

CONVENIS

Així mateix, l’entitat beneficiària haurà d’informar a l’organisme concedent, abans de
transcorreguts set dies de la data de comunicació de la concessió, la persona que
serà directament responsable de la posada en pràctica i de la inspecció de dites
mesures de seguretat, adjuntant el seu perfil professional.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

Aportarà una memòria descriptiva de les mesures que adoptarà per a garantir la
seguretat, confidencialitat i integritat de les dades manejades i de la documentació
facilitada.

u) Equips informàtics
En la mesura que l’entitat beneficiària aporta equips informàtics per a la prestació del
servei objecte del conveni, una vegada finalitzades les tasques, l’entitat prèviament a
retirar els equips informàtics, haurà de procedir a entregar tota la informació
utilitzada o que es derive de l’execució del conveni al/la responsable del fitxer. La
destrucció de la documentació de recolzament, si no es considera indispensable per
a l’Ajuntament havent-ho comunicat per escrit, s’efectuarà mitjançant màquina
destructora de paper o qualsevol altre mitjà que garantisca la il·legibilitat efectuant-se
aquesta operació al lloc on es realitzen les tasques.

No obstant això, l’encarregat/da pot conservar una còpia, amb les dades
degudament bloquejades, mentres puguen derivar-se responsabilitats de l’execució
de la prestació.
x) L’Ajuntament de Xàtiva es reserva el dret a efectuar en qualsevol moment els
controls i auditories que considere oportuns per a comprovar el correcte compliment
per part de l’entitat beneficiària de les seues obligacions, que està obligada a
facilitar-li quantes dades o documents li requerisca per a això.
y) L’incompliment per part de l’entitat beneficiària de les estipulacions del present
conveni la converteixen en responsable del tractament responent directament de les
infraccions en les quals haguera incorregut, així com del pagament de l’import
íntegre de qualsevol sanció que, en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, poguera ser imposada a l’Ajuntament de Xàtiva, així com de la totalitat de
les despeses, danys i perjudicis que patisca l’Ajuntament de Xàtiva com a
conseqüència de l’incompliment.
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CONVENIS

La devolució ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als equips
informàtics utilitzats per l’encarregat/da.
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v) Tornar a l’encarregat/da que designe per escrit el/la responsable del tractament,
les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on consten, una vegada
complida la prestació.

Número: 2022-0015 Data: 22/11/2022

Igualment, haurà d’adoptar les mesures necessàries per a impedir la recuperació
posterior d’informació emmagatzemada en suports que vagen a ser rebutjats o
reutilitzats.

