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CRITERIS REGULADORS DE LA CONCESSIÓ D’AJUDES DESTINADES A 
ESTABLIMENTS COMERCIALS I AUTÒNOMS AFECTATS PER L’ESTAT 
D’ALARMA PER RAÓ DE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19 

 

Com a conseqüència de l’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19, el 
Govern d’Espanya va declarar l’estat d’alarma en tot el territori nacional mitjançant 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, amb les modificacions introduïdes pel RD 
465/2020, de 17 de març. 

En este context, el Govern d'Espanya va dictar una sèrie de mesures complementàries 
mitjançant l'adopció de diversos Reials Decret-Llei, en especial el RDL 8/2020, de 17 
de març, completat amb el RDL 11/2020, de 31 de març, que afectaren a la mobilitat 
de les persones i a l'exercici de determinades activitats econòmiques. 

Així mateix, l'Ajuntament d’Aielo de Malferit va decretar la suspensió temporal de les 
activitats mitjançant la resolució d’alcaldia núm. 64/2020, de 13 de març, com a 
conseqüència de la situació sanitària existent. 

La situació epidemiològica al territori espanyol va anar millorant progressivament 
durant el confinament i les successives fases de la desescalada. No obstant des del 
darrer mes d’agost i en especial a finals de setembre el nombre de contagis ha anat 
augmentat exponencialment, reproduint-se situacions com la dels mesos de març i 
abril, que ha fet que s’adopten noves mesures restrictives des d’aleshores.  

El 24 d’octubre la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública una RESOLUCIÓ per 
la que s’acorden mesures addicionals excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a 
conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 

Tot això està provocant una brusca disminució en els ingressos al teixit comercial i un 
impacte molt negatiu en el conjunt de l'activitat econòmica local, la qual cosa obliga a 
les administracions públiques, i en concret a l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, a prendre 
mesures per donar suport a les persones autònomes i als comerços afectats per esta 
situació, per a minimitzar els efectes provocats per la COVID-19 i aconseguir que es 
produïsca una reactivació de l'economia com més prompte millor. 

Hi concorren, a més, circumstàncies singulars i raons d’interés públic, social, econòmic 
i humanitari que dificulten la convocatòria pública d’ajudes i justifiquen el seu 
atorgament en règim de concessió directa, d’acord amb el que es preveu en l’article 
22, apartat 2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Al Ple Ordinari celebrat en data 23 de juliol de 2020 es va aprovar, amb suport de totes 
les forces polítiques que el composen, el Pla de Reactivació d’Aielo de Malferit ARA, 
on s’inclou entre les seues àrees d’incidència la de REACTIVACIÓ ECONÒMICA 
LOCAL (REL). Aquesta àrea contempla entre les seues accions les ajudes 
econòmiques i altres mesures per reactivar l’economia local.  

Tanmateix a la primera sessió de la Comissió per a la Reactivació Econòmica Local, 
celebrada en data 29 de setembre de 2020, s’acorda com a prioritari, entre altres, la 
reactivació del comerç i la implementació d’una línia d’ajudes encaminades a pal·liar 
els efectes econòmics.  
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Article 1. Objecte 

L’objecte és establir uns criteris reguladors per a la concessió d'ajudes destinades a 
establiments comercials i autònoms que desenvolupen la seua activitat econòmica  al  
municipi d'Aielo de Malferit, que s’han vist  afectats  per  la  situació d'emergència  
sanitària,  i  establir  el  procés  de  concessió  directa  d'ajudes  a  les persones 
físiques i jurídiques que s'han vist obligats a tancar, segons els articles 9 i 10 del RD 
463/2020, de 14 de març 8, amb les seues modificacions i pròrrogues posteriors, i altra 
normativa connexa. 

La finalitat d'aquestes ajudes és contribuir al manteniment de la seua activitat i de 
l'ocupació, i minimitzar els efectes de la dràstica reducció dels ingressos iniciada 
durant este període d'emergència sanitària. 

A l'efecte d'aquesta subvenció, s'entén com a activitat comercial l'activitat realitzada 
per persones físiques o jurídiques que compleixen els requisits assenyalats en l’article 
3 de les presents bases i que es dediquen a la venda de béns o serveis a consumidors 
finals amb ànim de lucre i mitjançant establiment comercial o no. 

Article 2. Raons d’interès públic que concorren en la concessió i impossibilitat 
de la convocatòria pública 

Estes subvencions es concedeixen de forma directa, en aplicació del que es preveu en 
l'article 22.2.c) en relació amb els apartats 2 i 3 de l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, per concórrer raons d’interés econòmic, social i 
humanitari, segons se’n deriva de “l’Acord per a la Reactivació Econòmica d’Aielo de 
Malferit” aprovat per acord del Ple de l'Ajuntament d’Aielo de Malferit del 23 de juliol 
de 2020.  

Article 3. Persones beneficiàries 

Seran persones beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, que 
realitzen qualsevol activitat econòmica per compte propi amb domicili fiscal o de 
l'activitat al municipi d'Aielo de Malferit, i que complisquen els requisits següents: 

a) Ser autònom o empresa. 
 

b) Haver estat donada d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms a 
data 14 de març de 2020, en cas de persones autònomes. 

c) Que l'activitat econòmica s'hagués iniciat amb anterioritat al 14 de març de 
2020.  

d) Que l'activitat que desenvolupen s'haja vist afectada pel tancament 
d'establiments disposat als articles 9 i 10 del RD 463/2020 de 14 de març 
(modificat pel RD 465/2020 de 17 de març), i que es poden consultar a 
l’ANNEX 0.  

e) No tenir cap deute pendent en període executiu amb l'Ajuntament d´Aielo de 
Malferit i altres administracions públiques. Este requisit ha de complir-se des 
de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la 
subvenció, en el seu cas. 

f) Haver justificat qualsevol ajuda que li haja estat concedida amb anterioritat per 
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l'Ajuntament d´Aielo de Malferit. 

A més, no podran incórrer en cap de les prohibicions per a ser subjectes beneficiaris 
de subvencions públiques establertes en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 

Article 4. Actuacions contemplades i quantia de les ajudes 

1. Les ajudes que es preveuen en els presents criteris reguladors es destinaran a 
cobrir la quota satisfeta dels tributs municipals, que a continuació es detallen, 
vinculats al local on es realitza l'activitat: 

 Taxa per recollida i tractament de residus orgànics (Fem).  

 Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.  

2. Les ajudes podran arribar a cobrir fins al 100% de les despeses indicades, en funció 
de la disponibilitat pressupostària.  

3. Les  ajudes  hauran  d'anar  destinades exclusivament  a  les  actuacions  descrites 
sense que puguen destinar-se a un altre fi diferent. 

4. Les ajudes regulades en estes bases són compatibles amb aquelles que puguen ser 
atorgades per altres administracions o ens públics pel mateix concepte, sempre que 
l’import total de les ajudes no siga superior a la despesa realitzada. 

Article 5. Finançament 

El pressupost destinat a finançar la present convocatòria d’ajudes serà de 10.000 
euros, amb càrrec a la partida pressupostària 241 47000 del pressupost de 
l’Ajuntament d’Aielo de Malferit per a l’any 2020.  

Article 6. Procediment de concessió. Criteris de valoració 

Les subvencions previstes en estos criteris reguladors per a la concessió tenen un 
caràcter singular, derivat del caràcter excepcional i únic dels esdeveniments que 
motiven el procediment en qüestió. Atés l’objecte específic de les subvencions, es 
requereix concessió directa i no escau una convocatòria pública. 

En concret, les raons d’interés públic que justifiquen l’atorgament directe de les 
subvencions radiquen en la urgència d’atendre les necessitats de les persones físiques 
i jurídiques que s’han vist obligades a suspendre la seua activitat o que han sofert una 
brusca disminució del seus ingressos, a causa de la paralització econòmica provocada 
per la situació d'emergència sanitària degut al COVID-19. 

La concessió de la subvenció s'efectuarà en règim de concessió directa en aplicació 
de l'art. 22.2.c) de la LGS, a totes aquelles sol·licituds que complisquen els requisits 
indicats en l'art 3 d'estos criteris reguladors. El crèdit disponible es distribuirà 
proporcionalment entre els subjectes sol·licitants en funció de les despeses 
subvencionables presentades, d'acord amb l'art. 4 d'estos criteris. 

Article 7. Lloc, termini de presentació i requisits 
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1. Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament 
d'Aielo de Malferit o per qualsevol altre mitjà que estiga previst en l'article 16 de la Llei 
39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb 
instància en model normalitzat adreçada a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament 
d’Aielo de Malferit. Les persones jurídiques obligades a relacionar-se electrònicament 
amb l'Administració, segons l'art.14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, hauran de 
presentar la sol·licitud telemàtica mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament d'Aielo 
de Malferit, accessible mitjançant l’enllaç https://aielodemalferit.sedelectronica.es/info. 
Per a poder accedir-hi la persona sol·licitant haurà de disposar de certificat digital de 
signatura electrònica. En cas de no disposar  de  certificat  digital  i  siga  materialment  
impossible  la  seua  obtenció,  la sol·licitud podrà ser presentada mitjançant 
representant, en este cas s'haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud poder de 
representació per compareixença electrònica segons document normalitzat. 

2. Les sol·licituds es podran presentar dintre del termini d’un mes comptador a partir 
del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP). Així mateix es publicaran a la web municipal i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament d’Aielo de Malferit. 

3. Únicament es podrà presentar una única sol·licitud per persona física o jurídica. 

4. La sol·licitud es realitzarà mitjançant l'emplenament del model que constarà en 
l'Annex d'estos criteris reguladors i anirà acompanyada de la documentació següent: 

a) Còpia del NIF de la persona que sol·licita l'ajuda. En cas de persona jurídica, 
s’adjuntarà també el NIF del representant legal i els documents que acrediten 
la seua representació. 

b) Certificat actualitzat de situació censal on s'indique l'activitat econòmica amb la 
seua data d'alta, el domicili fiscal i el de realització de l'activitat. 

c) En cas de treballadors autònoms, certificat de vida laboral emés per la TGSS 
on conste que el dia 14 de març de 2020 estava en situació d’alta en el Règim 
Especial de Treballadors Autònoms. 

d) Còpia dels rebuts dels tributs per als quals es sol·licita l'ajuda. 
e) Les despeses justificades han d’estar pagades en el moment de la sol·licitud, 

acreditant-ho mitjançant còpia de la transferència o justificant bancari, que 
acompanyarà al rebut en qüestió.   

f) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat  
Social. 

g) Model de “Manteniment de Tercers” emplenat degudament, amb designació del 
compte en el qual es realitzarà l’ingrés de les ajudes. 

Article 8. Òrgans competents 

L'òrgan encarregat de la instrucció del procediment serà el Departament de Promoció 
Econòmica, el qual verificarà el compliment per part de la persona sol·licitant dels 
requisits exigits en els criteris reguladors així com la disponibilitat de crèdit. 

Examinades les sol·licituds, l’òrgan instructor emetrà un informe on farà constar que 
les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió 
de les ajudes i elaborarà la corresponent proposta de resolució sobre la base de la 
documentació presentada, que serà elevada a l’òrgan competent per a resoldre. 

L’òrgan competent per a la resolució serà la Junta de Govern Local.  

https://aielodemalferit.sedelectronica.es/info


AJUNTAMENT D´AIELO DE MALFERIT (VALÈNCIA) 

         C.I.F. P-4604200 H PLAÇA PALAU, 4 COD. POSTAL 46812 TEL. 96 236 30 10 FAX 96 236 31 41     

 
Article 9. Resolució i notificació. Recursos 

La resolució haurà de ser motivada i farà constar, de manera expressa, la identitat dels 
subjectes beneficiaris de les subvencions concedides, amb indicació de l’import de 
l’ajuda que es concedeix, així com les sol·licituds desestimades, amb indicació del 
motiu de desestimació. 

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució no podrà excedir de 3 mesos des 
de la presentació de la sol·licitud. Finalitzat este termini sense haver-se notificat la 
resolució, la sol·licitud de subvenció s’entendrà desestimada per silenci administratiu. 

La resolució es notificarà a les persones interessades en la forma prevista en l’art. 40 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

La publicació de les subvencions concedides es realitzarà en el tauler d’anuncis 
municipal i en la web de l’Ajuntament. 

La resolució de concessió posa fi a la via administrativa, i contra esta podrà interposar- 
se potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini 
d’un mes comptador des de l’endemà del dia de la recepció de la notificació, de 
conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València, de 
conformitat amb el que disposen els arts. 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, 
Reguladora  de  la  Jurisdicció  Contenciosa Administrativa,  dins  del  termini  de  dos 
mesos, comptadors des de l’endemà del dia de la recepció de la notificació, sense 
perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs que siga procedent. 

Article 10. Justificació de les despeses i liquidació de l’ajuda 

Atés que la despesa per a la qual se sol·licita l'ajuda s'ha justificat en el moment de la 
sol·licitud, en el mateix acte de la concessió s'aprovarà la justificació 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. 

Article 11. Fiscalització 

Esta subvenció serà objecte de fiscalització prèvia limitada i control financer per part 
de la Intervenció municipal. La persona o entitat beneficiària de les ajudes té l'obligació 
de posar a disposició de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit la informació que li siga 
requerida per a este fi. 

Article 12. Normativa aplicable 

 
 Les presents ajudes es regiran, amb caràcter general, pel que es disposa en la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament 
de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/206, de 21 de juliol i, 
supletòriament, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques  i qualsevol altra disposició normativa 
que per la seua naturalesa pogués resultar d’aplicació. 
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 Així mateix, estan sotmeses al règim de minimis, regulat pel Reglament (UE) 
1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 
107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de 
minimis (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013). 

 

 La gestió d'aquestes subvencions se subjectarà als principis de publicitat, 
transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el 
compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos 
públics. 

 

 La definició d'activitat comercial establida a l’article 1 és la regulada pels 
artícles 2 i 3 de la LLei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat 
Valenciana. 

 

Aielo de Malferit, document signat electrònicament al marge 

 

 


