Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: KwDr tPXH dC3s 7zJz CaNQ adJB smw= (Válido indefinidamente)
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Subvencions municipals
Autor : BCG

Anunci de l'Ajuntament de Torrent sobre la convocatòria d'ajudes municipals directes
destinades a persones treballadores autònomes o microempreses d'aquells sectors
afectats per les restriccions imposades per la pandèmia generada pel Covid-19(
Ajudes parèntesis)
Objecte.
L'objecte de les presents ajudes és cobrir despeses corrents de l'activitat realitzada des
d'abril de 2020 per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un
màxim de 10 persones treballadores en els sectors arreplegats en l'annex I.
Normativa aplicable.
La convocatòria d'aquestes ajudes ha sigut aprovada per mitjà de Decret de l'Alcaldia
Presidència 538/2021, d'11 de febrer.
Les presents ajudes amb caràcter general, pel que es disposa en l'Ordenança General de
Subvencions de l'Ajuntament de Torrent (BOP de data 28.03.2012), en la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant LGS) i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara en avant RLGS),
el que s'estableix en el Decret llei 1/2021, de 22 de gener del Consell i, supletòriament, en la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (d'ara en avant LPACAP) i qualsevol altra disposició normativa que per la seua
naturalesa poguera resultar d'aplicació.
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).
Procediment de concessió.
Aquestes subvencions es concediran de forma directa, en aplicació dels articles 22.2.c i 28,
apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per concórrer
raons d'interès públic, econòmic i social.
L'òrgan competent per a la concessió de les subvencions serà la Regidoria delegada en
matèria de foment econòmic i d'ocupació.
Quantia de les ajudes.
Les quanties de les presents ajudes seran les següents:
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- Una quantitat fixa de 2.000 euros per cada persona treballadora autònoma o microempresa
amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'annex I.
- Una quantitat fixa de 200 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a
data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i persones treballadores
autònomes en els sectors identificats en l'annex I.
Requisits dels beneficiaris.
1.- Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que desenvolupen activitats
econòmiques que figuren en l'Annex I dels presents criteris reguladors i reunisquen els
següents:
a) Ser autònom o microempresa, en tots dos casos amb un màxim de 10 treballadors.
b) Tenir domicili fiscal en el municipi de Torrent.
c) En el cas de tenir persones treballadores, estar afiliades a la Seguretat Social a data 31
de desembre de 2020.
d) Ser titular d'alguna de les activitats que figuren com a document annex als presents
criteris amb anterioritat a la data de publicació de la present convocatòria.
e) No trobar-se incurs en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article
13 de la Llei general de subvencions.
f) Estar al corrent d'obligacions amb la Hisenda estatal (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS), així com no tenir deute pendent amb la Hisenda municipal de
Torrent.
g) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions de reintegrament de subvencions.
i) En el cas de les microempreses, constar com a societat limitada, societat anònima,
cooperativa, comunitat de béns, societat civil, associació o altres entitats anàlogues.
2. En el cas de cooperatives amb socis cooperativistes en règim d'autònoms que
desenvolupen activitat de venda no sedentària en mercats annexos a fixos, tindran la
condició de beneficiari els socis autònoms i no la cooperativa.
3. Queden excloses les Administracions Públiques, empreses públiques i altres ens públics,
així com els autònoms col·laboradors i autònoms econòmicament dependents.
L'acreditació del compliment dels requisits per a obtenir la condició de beneficiaris, es
realitzarà mitjançant l'emplenament i de conformitat amb la sol·licitud de presentació.
4. Únicament s'atorgarà una subvenció per persona física o jurídica sol·licitant.
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Termini i forma de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds es presentaran mitjançant model normalitzat habilitat a aquest efecte i
disponible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Torrent (www.torrent.es) i es realitzarà
preferentment per mitjans electrònics en aplicació del que es disposa en l'article 14.3 de la
LPACAP. No obstant això, en el cas de persones físiques, la presentació es podrà realitzar
de forma presencial en el TDIC o a través de qualsevol altre dels registres contemplats en
l'art. 16.4 de la LPACAP.
El model normalitzat de sol·licitud, d'utilització preceptiva, inclou la declaració responsable
relativa al compliment de requisits mínims i efectivitat de les despeses corrents objecte de
subvenció, així com declaració responsable de les ajudes de minimis.
Els sol·licitants que siguen persones jurídiques estan obligats a la presentació per mitjans
electrònics de conformitat amb l'art. 14.3 de la LPACAP. En aquest cas, els sol·licitants
hauran de ser les persones jurídiques.
La informació està disponible en el següent apartat de la web municipal:
https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/ajudessubvencions
Termini i forma de presentació de la justificació.
La justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant la presentació de model normalitzat
de Compte Justificatiu Simplificat d'acord amb el que es disposa en l'article 38 A) de
l'Ordenança General del procediment de concessió de subvencions de l'Ajuntament de
Torrent i que es troba a la disposició del beneficiari en la pàgina web de l'Ajuntament.
La justificació de les ajudes es realitzarà de la forma descrita en el paràgraf anterior i la data
límit per a presentar la justificació de l'ajuda serà el 30 de juny de 2021. Sense perjudici que
la justificació puga presentar-se en el moment de la presentació de la sol·licitud mitjançant el
model habilitat a aquest efecte.
Crèdit pressupostari.
La quantia destinada a atendre aquestes subvencions directes ascendeix a un import total
d'1.973.516 euros. De l'import total assignat, el 62,5% correspon a la Generalitat Valenciana,
el 15% (296.027,4 €) s'aportarà per l'Ajuntament i el 22,5% restant (444.041,1€) per la
Diputació provincial de València.
Atès que inicialment es troba disponible únicament el 62,5% del citat import, la resta es
considera, d'acord amb l'art. 58.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat
mitjançant Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, quantia addicional l'aplicació de la qual no
requereix de nova convocatòria, la disponibilitat de la qual es preveu obtenir abans de la
resolució de concessió en virtut de modificació pressupostària.
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Si després de l'aplicació de les presents ajudes, quedara excedent sense utilitzar, podrà
dedicar-se aquest excedent a complementar proporcionalment les ajudes concedides sense
necessitat de nova convocatòria.

En Torrent a la data de la signatura electrònica del present document
EL SECRETARI GENERAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
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