CONVOCATÒRIA D’AJUDES LOCALS A AUTÒNOMS, MICROEMPRESES I
PIMES PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA LOCAL PLA REACTIVA 2022

La situació d’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 ha tingut un elevat
impacte negatiu sobre l'economia local, que ha afectat de manera greu els diferents
sectors econòmics de Catarroja i ha provocat una caiguda d’activitat econòmica.
Com a resposta, és necessari implementar per part de les administracions
públiques actuacions que permeten sostindre el nostre sistema productiu.
En aquest context, els nous instruments comunitaris de finançament Next
Generation tenen com a objectiu secundar a curt termini la recuperació després de
la crisi sanitària, impulsar a mitjà termini un procés de transformació estructural, i
portar a llarg termini a un desenvolupament més sostenible i resilient des del punt
de vista economicofinancer, social, territorial i mediambiental, i contrarestar així
l’impacte de la pandèmia sobre la inversió i l’activitat econòmica.
Alineats amb aquesta estratègia europea, l’Ajuntament de Catarroja convoca
aquesta línia d’ajudes a les empreses que exerceixen la seua activitat a Catarroja,
per a contribuir a impulsar la recuperació postcovid i abordar una transició cap a
una modernització de l’economia local, potenciant les actuacions de suport a la
transició ecològica i a la transformació digital del sector productiu local.
La finalitat és fer costat a aquestes empreses per a augmentar-ne la productivitat,
reforçar-ne les capacitats i contribuir a la creació d’ocupació, la competitivitat, i el
creixement potencial de l’economia local i acompanyar-les en la transformació cap a
una economia local més sostenible i eficient.

I.

Objecte

La present convocatòria recull tres programes. El programa 1 amb l’objectiu
d’estimular noves activitats empresarials, incentivant zones de la població amb poca
densitat comercial. El programa 2, amb incentius per a afavorir actuacions que
incrementen la productivitat i modernització del teixit productiu cap a una economia
més verda i digital. El programa 3, amb la finalitat d’impulsar polítiques que eviten la
destrucció d’ocupació local, amb especial atenció a col·lectius més vulnerables.


Programa 1. Foment de noves activitats: Ajudes que tenen com a objectiu
fomentar la implantació de noves empreses/autònoms al municipi de
Catarroja. Atés que l’anterior convocatòria va finalitzar el 30/10/2021 i amb
l’objectiu de poder incloure activitats noves donades d’alta al novembre i
desembre de 2021, podran sol·licitar aquest programa empreses o
autònoms que inicien la seua activitat entre el 31/10/2021 i el 30/10/2022.



Programa 2. Sostenibilitat i digitalització empresarial: Ajudes per a despeses
o inversions realitzades en actuacions en matèria de sostenibilitat i
digitalització en les activitats empresarials de Catarroja. Aquest programa es
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destina únicament per a negocis que s’hagueren iniciat amb anterioritat al
31/10/2021.


Programa 3. Ajudes al foment i estabilització d’ocupació: Ajudes
econòmiques que tenen com a objectiu evitar la destrucció d’ocupació,
promovent i potenciant les contractacions laborals i ajudant a l’estabilització
de la plantilla. Aquest programa es destina a tots els negocis.

L’aprovació d’aquesta convocatòria, les actuacions de gestió i el pagament de les
subvencions es realitzaran per resolució d’alcaldia. L’ordre de pagament i
justificació de la despesa s’efectuarà de conformitat amb l’ordenança municipal
reguladora vigent.
II.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques, comunitats de béns,
societats civils legalment constituïdes que, sent persona autònoma, microempresa o
pime desenvolupen la seua activitat econòmica a Catarroja.
En el cas que el beneficiari no tinga establiment físic comercial, es tindrà en compte
el seu domicili fiscal a l’efecte d’acreditar que exerceix l’activitat econòmica en el
municipi de Catarroja.
Els autònoms i empreses podran sol·licitar una única ajuda per programa, amb
independència que realitzen més d’una activitat econòmica o que disposen de més
d’un establiment per a l’exercici de la o les activitats. Referent a això es tindrà en
compte la informació extreta de la matrícula de l’IAE municipal.
A l’efecte d’aquestes subvencions, es consideren petites empreses i
microempreses destinatàries, de conformitat amb la definició continguda en la
Recomanació de la Comissió Europea 2003/361/CE, del 6 de maig, sobre la
definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE de 20 de maig de
2003), les següents:

•

Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci
anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

Per a ser beneficiaris en qualsevol línia, s’hauran de complir els següents requisits:
a) Estar legalment constituïda.
b) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de
beneficiària establides en l’article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i no haver sigut
sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que
estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la
Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la
Comunitat Valenciana.
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c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i
al corrent amb les obligacions enfront de la Seguretat Social.
d) No tindre deute pendent de qualsevol naturalesa en què el període de
pagament voluntari haja vençut amb l’Ajuntament de Catarroja; requisit
que ha de complir-se en la data de presentació de la sol·licitud. A aquest
efecte es considerarà que no té deute pendent si s’ha formalitzat
ajornament, fraccionament o el pla de pagaments vigent a l’Ajuntament.
e) No ser deutora per reintegrament de subvencions.
En queden excloses:
a) Amb caràcter general, les persones físiques o jurídiques que incórreguen 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 l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria
General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Ajuntament de Catarroja.
b) Els llocs i parades de l’interior del Mercat Municipal de Catarroja per tindre
una línia pròpia per a aquest col·lectiu. Únicament podran optar pel
Programa 3: Ajudes al foment i estabilització d’ocupació.
c) Els autònoms societaris si la societat a la qual representen és beneficiària
d’aquesta subvenció per a la mateixa finalitat.
d) Les associacions, fundacions o entitats sense ànim de lucre.
e) Societats patrimonials.
III.

Despeses subvencionables i quanties per programa

PROGRAMA 1. FOMENT DE NOVES ACTIVITATS
Ajudes econòmiques que tenen l’objectiu de fomentar la implantació de noves
activitats econòmiques al municipi de Catarroja.
L’import màxim de la subvenció podrà arribar a cobrir fins al 100% de les
despeses de primer establiment i despeses d’inici, sense superar la quantitat
màxima de 1.500 €. En el cas que el sol·licitant no tinga un establiment
comercial físic o compartisca lloc de treball amb la residència habitual, la
subvenció màxima a concedir serà de 500 €.
En el cas de nous establiments físics situats en zones de baixa densitat
comercial s’incrementarà la quantia subvencionada màxima fins als 3.000 €.
Consultar zones en l’ANNEX I (aquest increment no s’aplicarà a activitats que
no tinguen establiment comercial físic o compartisquen lloc de treball amb
residència habitual).
Es consideraran despeses subvencionables, entre altres, i a manera
d’orientació:
-

Despeses relacionades amb l’inici de l’activitat: serveis d’assessorament o
consultoria en matèria de despeses o tràmits d’inici d’activitat, serveis
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d’empreses i professionals, gestories, primes d’assegurança, publicitat,
comunicacions, despeses de traspàs, adhesió o creació de botigues virtuals
o despeses relacionades amb la inclusió del comerç en plataformes
electròniques.
-

Despeses relacionades amb l’establiment comercial: obres de reforma,
instal·lacions i equips; l’eliminació de barreres arquitectòniques d’accés;
l’adquisició d’equipament; equip informàtic; programari (software) informàtic;
despeses dirigides a accions de promoció; pàgines web; promocions en
línia; adhesió o creació de botigues virtuals o despeses relacionades amb la
inclusió del comerç en plataformes electròniques (en aquest punt s’inclouran
les despeses realitzades i pagades en la plataforma de comerç virtual local
La Gran Botiga); retolació, senyalització, il·luminació, obres i instal·lacions
destinades al consum racional de recursos energètics o reducció d’impacte
mediambiental dels residus generats; actuacions relatives a la substitució i
reducció de residus i especialment les destinades a la reducció de l’ús del
plàstic; protecció i seguretat; instal·lació d’equips de fred industrial;
adquisició i instal·lació de taulells, vitrines i expositors de venda al públic; la
realització de cursos de formació comercial (despeses derivades del cost del
curs i de la inscripció); despeses relacionades amb la imatge corporativa (p.
ex. el disseny de material gràfic).

-

Despeses relacionades amb consultories especialitzades: implantació de
sistemes de qualitat. Realització d’auditories energètiques en l’empresa que
permeten identificar els consums elèctrics per a reduir-los i optimitzar-los.
Màrqueting empresarial: estudis de mercat, anàlisi d’oferta i demanda,
enquestes, avaluació de satisfacció de clients. No es consideren
subvencionables les despeses corrents d’assessories/gestories.

-

Despeses derivades de l’obtenció de certificacions oficials en matèria
d’igualtat o com a entitat col·laboradora en igualtat d’oportunitats entre
homes i dones, o qualssevol anàlegs, sempre que siguen de caràcter oficial.

PROGRAMA 2. SOSTENIBILITAT I DIGITALITZACIÓ EMPRESARIAL
Ajudes per a despeses o inversions realitzades en el negoci existent relacionades
amb actuacions en matèria de sostenibilitat i digitalització. L’objectiu d’aquest
programa és millorar la competitivitat de les empreses locals i la reactivació cap a
una economia sostenible i alineada amb els objectius dels ODS. No es
consideraran en aquest punt les despeses corrents de l’activitat.
L’import màxim de la subvenció podrà arribar a cobrir fins al 100% de les
despeses subvencionables sense superar la quantitat màxima de 1.000 €. En el
cas que el sol·licitant no tinga un establiment comercial físic o compartisca lloc
de treball amb la seua residència habitual, la subvenció màxima a concedir serà
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de 500 €.
En matèria de sostenibilitat se subvencionaran entre altres, i a manera
d’orientació, les següents despeses:
- Despeses relacionades amb accions d’eficiència energètica. Realització
d’estudis o auditories energètiques amb l’objectiu identificar consums i
ineficiències. Formació i assessorament en l’ús responsable de
l’energia. Inversions i despeses en adquisició d’equips o
aprovisionaments necessaris que conduïsquen a la millora energètica,
atesa la classificació del nou etiquetatge europeu d’eficiència
energètica. (p. ex. equips de producció energètica sostenible, sistemes
d’il·luminació eficient, sistemes d’aïllament tèrmic, etc.).
- Despeses realitzades en concepte de certificacions en gestió ambiental
o energètica.
- Despeses relacionades amb envasos i embalatges sostenibles.
Despeses de les actuacions realitzades per a eliminar plàstics d’un sol
ús en envasos, embalatges o etiquetatges. Despeses relacionades amb
l’ús de materials reciclats en la fabricació d’envasos.
- Despeses relacionades en matèria d’economia circular: Consultoria per al
desenvolupament d’un nou model de negoci circular. Despeses d’estudi o
consultoria per a la introducció cap a productes més sostenibles (circulars,
reciclables i duradors).
- Despeses relacionades amb la mobilitat sostenible: Despeses que
promoguen una mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient
cap a/en l’empresa (p. ex. estudis de plans de mobilitat, implantació d’equips
per al teletreball, optimització dels sistemes de transport i distribució actuals,
adquisició de vehicles no contaminants).
En matèria de digitalització se subvencionaran entre altres, i a manera
d’orientació, les despeses següents:
- Despeses relacionades amb actuacions de comerç electrònic i
pràctiques de màrqueting digital: inclusió del comerç/empresa en
plataformes de comerç electrònic (incloses les despeses de la
plataforma virtual local La Gran Botiga) o l’adhesió o creació de
botigues virtuals; catàlegs i material promocional digital; creació i
manteniment del lloc web del comerç/empresa; campanyes
promocionals en entorns de canals en línia; posicionament web;
dinamització de xarxes socials de l’empresa; desenvolupament
d’aplicacions mòbils; màrqueting per correu electrònic; despeses
d’adquisició/renovació d’equips informàtics.
- Despeses relacionades amb actuacions en solucions de gestió en
l’empresa: programes informàtics de gestió de clients (CRM); gestió
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integral (ERP); sistemes de fidelització de clients; solucions logístiques;
prestació de serveis des de dispositius tàctils; solucions de realitat
virtual; solucions de ciberseguretat.
No se subvencionaran en cap cas:
-

Despeses d’adquisició de maquinària, béns d’equip, i, en general, tot
tipus de mitjans i recursos productius que no suposen la introducció de
millores significatives en matèria de sostenibilitat.

-

Despeses d’adquisició/renovació de telèfons intel·ligents (smartphones).

-

Despeses corrents de renovació de subscripcions a programes
informàtics utilitzats en l’empresa.

-

Despeses financeres produïdes a conseqüència d’inversions realitzades.

PROGRAMA 3. AJUDES AL FOMENT I ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ
Ajudes econòmiques que tenen com a objectiu promoure i potenciar les
contractacions laborals per a donar suport a l’ocupació en el nostre municipi.
L’objecte de les ajudes és fomentar noves contractacions i la transformació de les
contractacions temporals en indefinides, realitzades des del 31/10/2021.
Per a ser subvencionables les contractacions hauran de tindre una duració inicial
com a mínim de 6 mesos i una jornada mínima del 50%.
El límit màxim a concedir per empresa en aquest programa serà de 4.000 €.
La quantitat a subvencionar es calcularà sobre els contractes aportats d’acord amb
les quantitats següents:
a) Si el contracte és a jornada completa, es concedirà una quantia de 1.000 €
per cada contractació nova o transformació de temporal a indefinit que es
realitze. La quantia màxima que es concedirà en aquest cas serà de
3.000 €, amb independència del nombre de treballadors que contracte.
b) Si el contracte és a jornada parcial 50 %, es concedirà una quantia de
500 € per cada contractació nova o transformació de temporal a indefinit que
es realitze. La quantia màxima que es concedirà en aquest cas serà de
1.500 €, amb independència del nombre de treballadors que contracte.
c) Si el contracte és a jornada parcial superior al 50 %, es concedirà una
quantia prorratejada. La quantia màxima que es concedirà es prorratejarà en
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la mateixa proporció, amb independència del nombre de treballadors que
contracte.
La quantia a subvencionar s’incrementarà en un 50 % sobre les anteriors en el cas
que la contractació es realitze a persones pertanyents a col·lectius de difícil
inserció (dona, persones majors de 45 anys, persones menors de 30 anys,
persones amb diversitat funcional reconeguda igual o superior a 33%).
Les quantitats màximes que es concediran per empresa incloent aquesta
bonificació podran arribar als límits següents:
- En el cas a) jornada completa, la quantitat màxima serà de 4.000 €
- En el cas b) jornada parcial, la quantitat màxima serà de 2.000 €
- En el cas c) jornada parcial superior al 50 %, la quantitat màxima
serà de 3.000 €
IV.

Termini i forma de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds hauran de presentar-se per via telemàtica a través de la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de Catarroja: https://catarroja.sedipualba.es/ utilitzant
per a fer-ho el tràmit creat a aquest objecte.
Per a la identificació de l’usuari en aquesta seu, l’Ajuntament de Catarroja admet les
modalitats que ofereix la plataforma Cl@ve en el seu cas:
- Certificat digital: Amb caràcter general, per a persones físiques, s’admet el
DNI electrònic i tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de
confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya,
publicada en la Seu Electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Per a persones jurídiques i empreses, aquesta seu admet la identificació
mitjançant certificats emesos per ACCV i FNMT. La llista d’autoritats
admeses per a la identificació electrònica d’entitats i empreses s’anirà
actualitzant gradualment.
- Claus concertades: Cl@ve PIN com a sistema de contrasenya de validesa
molt limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen esporàdicament
als serveis públics electrònics. Cl@ve Permanent com a sistema de
contrasenya de validesa duradora en el temps, orientat a usuaris habituals
dels serveis públics electrònics.
Per a la signatura de documentació que ho requerisca en aquesta seu, l’Ajuntament
de Catarroja requereix:
- Programa Autofirma (pot descarregar-lo del Portal d’Administració
Electrònica) o mitjançant signatura biomètrica presencial en l’OIAC (planta
baixa aj. de Catarroja, entrada per Camí Reial, amb cita prèvia).
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En cas de no disposar el sol·licitant dels sistemes de signatura indicats haurà
d’acudir-se a la representació a través de persona que sí que en tinga. Caldrà
acreditar la representació mitjançant l’imprés normalitzat publicat en el tràmit.
La sol·licitud de la subvenció comporta l’acceptació de les presents bases en la
seua integritat.
El model de sol·licitud normalitzat i la resta d’impresos que cal emplenar per a la
sol·licitud estaran disponibles en la web municipal en el tràmit creat en la Seu
Electrònica a aquest efecte.
El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’ajudes a les quals es
refereixen aquestes bases s’iniciarà l’endemà de la seua publicació en el BOP i
acabarà el 31 d’octubre de 2022.
En cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà
com a data de registre d’entrada la de l’última presentació de documentació relativa
a aquesta sol·licitud.
Si la sol·licitud o la documentació que ha d’acompanyar-la no reuneixen les dades
d’identificació, tenen algun error o van incompletes, es requerirà l’entitat sol·licitant,
d’acord amb el que estableix l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, perquè, en un
termini de deu dies hàbils, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb
indicació que, si no ho fera així, se la tindrà per desistida de la seua petició, després
que es dicte resolució segons els termes previstos en l’article 21.1 de la citada llei.
V.

Documentació que cal presentar

La sol·licitud normalitzada haurà d’estar signada per la persona interessada o el seu
representant legal i s’hi ha d’adjuntar obligatòriament de la documentació següent:





Sol·licitud telemàtica segons model normalitzat (tràmit electrònic):
https://catarroja.sedipualba.es/
Declaració responsable segons model normalitzat (tràmit electrònic).
Poder de representació del representant legal, segons model normalitzat
(aportar només en cas de no disposar de signatura/certificat digital).
Fitxa de manteniment de tercers, segons model normalitzat.

A més haurà d’adjuntar a la sol·licitud els documents següents:
- INFORMES DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA:
o Certificat de Situació Censal de l’Agència Tributària (AEAT) que
indique l’activitat econòmica, data d’alta, domicili fiscal i domicili de
l’activitat; actualitzat a la data més recent possible. (En cas
d’autònoms que estiguen treballant en règim de cooperativa de
treball associat, en el qual figure la cooperativa i no la persona física,
s’haurà d’aportar certificat emés per la cooperativa).
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o Declaració d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris (model 036/037) de
l’Agència Tributària (AEAT) a fi de comprovar la data d’inici de
l’activitat; actualitzat a la data més recent possible. (Aportar aquest
document sols en el cas de sol·licitar el programa 1).
- INFORMES DE LA SEGURETAT SOCIAL:
o Informe de vida laboral de la Seguretat Social o alta de la Seguretat
Social o mútua professional corresponent; actualitzat a la data més
recent possible (aportar en cas de ser persona física).
o Inscripció de l’empresari en el sistema de la Seguretat Social o
Informe de vida laboral d’un CCC; actualitzat a la data més recent
possible (aportar en cas de ser persona jurídica).
o Certificat d’estar al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat
Social.
- Per als programes 1 i 2, a més de la documentació anterior, haurà
d’aportar:
o Model de compte justificatiu, segons model normalitzat, que inclourà
una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb
identificació del creditor, import, data d’emissió i data de pagament.
o Factures o altres documents acreditatius de les despeses per a les
quals es sol·licita l’ajuda. Hauran d’indicar el número, el lloc i la data
d’emissió, el NIF, el domicili fiscal i el domicili de l’expedidor i del
destinatari, la descripció de l’operació realitzada i l’import i la
referència a l’IVA aplicat, inclòs o exempt. No podran substituir-se
per simples rebuts, albarans o altres documents semblants.
o Justificants de pagament bancari de les factures. Les factures han
d’acompanyar-se amb els documents bancaris o comptables que
acrediten l’efectivitat del pagament (resguard del banc de l’ordre de
transferència o de la notificació de domiciliació realitzada; extracte
del compte corrent en el qual figure el càrrec de la transferència
realitzada; si el pagament és amb xec que siga preferentment
nominatiu, si el pagament s’efectua amb targeta s’aportarà el
document de pagament amb la targeta). No s’admetran com a
justificants de pagament de les factures els pagaments en
metàl·lic.
Les despeses subvencionables hauran d’haver-se realitzat i pagat des de
l’01/01/2022 i fins al moment de la sol·licitud de l’ajuda. Només se
subvencionarà l’import base de les factures aportades, l’IVA no és
subvencionable.
Aquestes despeses i la seua justificació no podran haver sigut presentades
per a l’obtenció i justificació d’altres ajudes públiques.
No es consideraran despeses subvencionables:
 Els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació
o compensació (IVA) i els impostos personals sobre la renda.
 Interessos deutors de comptes bancaris.
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Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
Despeses en procediments judicials.
Qualsevol tribut que no tinga relació amb l’activitat
subvencionada.

Per al programa 3, a més de la documentació anterior, haurà d’aportar:
o Còpia del contracte de treball que justifique que la contractació
realitzada s’ajusta als requeriments de la convocatòria.
o Document RLC (relació de liquidació de cotitzacions, antigament
conegut com a TC1, de la Seguretat Social)
i/o
o Document RNT (relació nominal de treballadors, antigament conegut
com a TC2, de la Seguretat Social) que justifique que el treballador
contractat ha format part de la plantilla durant el temps exigit en la
convocatòria.

En la instància normalitzada de sol·licitud es faran constar, a través d’una
declaració responsable, els termes següents:
-

-

-

-

Que la persona beneficiària es compromet a mantindre l’activitat oberta com a
mínim fins al 31/12/2022.
Que la persona sol·licitant declara que les factures que presenta com a
justificant de despesa subvencionable no s’han presentat per a l’obtenció i
justificació d’altres ajudes públiques.
Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la
finalitat prevista.
Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la
condició de beneficiària i per a ser receptora del pagament establit en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en concret els apartats 2
i 3 de l’article 13 i l’apartat 5 de l’article 34 del citat text legal.
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, general de subvencions.
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, si escau, declaració de no haver-ne rebut cap; així
com compromís de comunicar al més prompte possible les obtingudes amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
No ser deutor per resolució de reintegrament d’altres subvencions concedides.
No tindre deute pendent de qualsevol naturalesa en què el període de
pagament voluntari haja vençut amb l’Ajuntament de Catarroja, requisit que ha
de complir-se en la data de presentació de la sol·licitud. A aquest efecte es
considerarà que no té deute pendent si s’ha formalitzat ajornament,
fraccionament o el pla de pagaments vigent a l’Ajuntament.
Per a les persones jurídiques: declaració responsable de petita empresa que
ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general
anual que no supera els 10 milions d’euros.

Camí Real, 22  46470 Catarroja (València)  Tel.: 96 126 13 01 
CIF P-4609600-D
ajuntament@catarroja.es
www.catarroja.es

Fax: 96 127 08 45

Pàgina 10 de 15

-

-

VI.

S’autoritzarà l’Ajuntament perquè puga realitzar la consulta de les dades fiscals
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i la comprovació d’estar al corrent de
les obligacions tributàries (enfront de la AEAT) i estar al corrent de les seues
obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Catarroja.
El/La sol·licitant declara la veracitat de totes les dades que consigna en la
present declaració i es compromet que en cas d’inexactitud, falsedat o omissió
de qualsevol dada o informació que s’haja incorporat a la declaració
responsable s’atendrà el que estableix l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
que determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat
afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen.

Forma de pagament i justificació

La despesa per a la qual se sol·licita l’ajuda es justificarà en el moment de la
sol·licitud. La justificació s’aprovarà en el mateix acte de la concessió, i s’ordenarà
el pagament de la totalitat de l’ajuda al compte bancari indicat per la persona
beneficiària en la documentació aportada en la sol·licitud.
VII.

Procediment de concessió i resolució

La concessió de l’ajuda es tramitarà mitjançant el procediment de concessió directa,
establint-se com a criteri de resolució la data i hora d’entrada que figure registrada
en la sol·licitud, si reuneix la totalitat de requisits i documentació requerida en la
convocatòria. En cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa,
es considerarà com a data de registre d’entrada la de l’última presentació de
documentació relativa a aquesta sol·licitud. A aquest efecte, no es considerarà
presentada una sol·licitud fins que s’aporte tota la documentació requerida. Si es
produïra coincidència de data i hora entre dues o més sol·licituds, es farà un sorteig
en presència dels membres de la comissió.
L’inici del procediment serà d’ofici mitjançant la present convocatòria que serà
aprovada per resolució d’Alcaldia i publicada en la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) i en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de
Catarroja. L’extracte de la convocatòria serà publicat en el BOP a l’efecte d’obertura
del termini de presentació de sol·licituds.
La valoració de les sol·licituds l’efectuarà el centre gestor, que recaptarà, si cap,
informe a la resta de serveis. Una vegada valorades, el centre gestor formularà
proposta de resolució, que no tindrà caràcter vinculant, en la qual s’expressarà la
quantitat de la subvenció i els criteris de resolució utilitzats.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds serà per resolució d’Alcaldia que no
podrà concedir cap subvenció mentre no s’hagen justificat adequadament
subvencions anteriors a la mateixa entitat beneficiària.
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Totes les comunicacions a les quals es fa referència en les presents bases, que
s’hagen de realitzar als sol·licitants o beneficiaris, seran objecte de publicació,
d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques. D’ara en avant, totes les publicacions relacionades
amb la present convocatòria es realitzaran a través del tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de Catarroja així com a través del web municipal www.catarroja.es i en
la BDNS, quan siga procedent.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà
excedir els sis mesos. Aquest termini es computarà a partir de l’acabament del
termini de presentació de sol·licituds. El venciment del termini màxim sense haverse notificat la resolució donarà a entendre desestimada la petició per silenci
administratiu, i quedarà expedita la via jurisdiccional contenciosa administrativa.
VIII.

Finançament.

La quantia total de les subvencions que es concedirà ascendeix a un import total de
150.000 €, que es finançaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4330-470 (RC
202200040027).
La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària.
Tot això es portarà a efecte de conformitat amb el que estableix l’article 58 del Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

IX.

Obligacions i compromisos de les entitats beneficiàries.

Són obligacions dels beneficiaris i les beneficiàries:





X.

Col·laborar en les actuacions de seguiment de l’Ajuntament de Catarroja,
aportant tota la informació que 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.
Mantindre l’activitat com a mínim fins al 31/12/2022.
L’acceptació de les subvencions per part de les entitats beneficiàries implica
la subjecció a les obligacions establides amb caràcter general en les
presents bases i altra normativa aplicable en matèria de subvencions.
Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions.

1. Aquesta subvenció serà incompatible amb altres subvencions per a la
mateixa finalitat.
2. En cap cas, les ajudes podran superar l’import màxim total d’ajuda de
minimis, actualment establit en 200.000 euros durant un període de tres
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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 CE, o amb una altra mena d’ajudes subjectes a les regles comunitàries
d’ajudes d’Estat. A l’efecte del que disposa el paràgraf anterior s’entén per
empresa qualsevol entitat que exercisca una activitat econòmica, amb
independència de la seua naturalesa jurídica i de la seua manera de
finançament.
3. En cap cas l’ajuda podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o
privats, supere el cost de l’activitat subvencionada.
4. En el cas dels venedors de l’interior del Mercat Municipal de Catarroja,
només podran optar a la línia del Programa 3: Ajudes al foment i
estabilització d’ocupació, atés que es troben inclosos en una convocatòria
de subvenció específica per a ells.
5. En el cas dels beneficiaris del Programa 3: Ajudes al foment i estabilització
d’ocupació, les ajudes locals seran incompatibles amb les subvencions
autonòmiques de foment i estabilització d’ocupació que es puguen concedir.
XI.

Incompliments

L’incompliment per part de l’entitat beneficiària de qualsevol dels requisits i
obligacions establits en les presents bases o en la normativa general aplicable,
donarà lloc a la declaració de la pèrdua total o parcial del dret a la percepció de la
subvenció i a l’obligació de reintegrar aquesta totalment o parcialment i al pagament
dels interessos de demora corresponents.
XII.

Règim jurídic

Les ajudes objecte de la present convocatòria es regiran pel que estableix la
convocatòria i les disposicions següents:






XIII.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Bases d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament de Catarroja.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Qualsevol altra disposició normativa que puga resultar d’aplicació.
Recursos

La present convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta podrà
interposar-se, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes comptat
des de l’endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP)
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte recorregut, d’acord amb el que disposen
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els articles 123 i 124, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques o, directament, recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua
publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), conforme al que estableixen
els articles 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar, si escau,
qualsevol altre recurs o acció que estimen procedent.

ANNEX I

Aire, C. de l’
Albal, C.
Alqueria, C. l’
Antonio Claverol, C. d’
Ateneu Mercantil, C.
Barcelona, C.
Calvari, C.
Cánovas, C. de
Caña, C. de
Carmen Herrero Penella, C.
Casalet, C. del
Casetes d’Isidoro, C.
Cervantes, C.
Charco, C. de El
Colón, C.
Constitució, C.
Cortes, C.
Doctor Moliner, C.
Dolores Nebot, C.
Dr. Marañón, Av.
Favara, C.
Font, C. la
Francisco Ramón Pastor, C.
Furs, P. dels
Germanies, C.
Gremis, C. dels
Església, C. de l’
Joanot Martorell, C.
Joaquín Olmos, C.
José Chust, C.
Juan Domingo, C.
Juan Giner, C.
Juan Parras, C.
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Juan Prim, C.
Llotgeta, P.
Lluís Vives, C.
Mestre Serrano, C.
Massanassa, C.
Major, P.
Mercat, P. del - (No s’inclou el Mercat
Municipal de Catarroja)
Miguel Hernández, C.
Miguel Martí, C.
Moreres, C.
Músic Don Miguel Gimeno Puchalt, C. del
Músic Jose Manuel Izquierdo, C. del
Navarra, C.
Nou, C.
Pelayo, C. de
Pez, C. del
Pintor Ribalta, C.
Pintor Ribera, P.
Pintor Sorolla, C.
Placetes, C. de les
Port, P. Del
Reina, C.
Sabadell, C.
Sagasta, C. de
Salvador Giner, C. de
Salvador Pechuán, C.
Sant Antoni, C. de
Sant Miquel, C.
Sant Pere, C.
Santa Cecília, C. de
Tarrassa, C. de
Teruel, C. de
Vella, P.
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