
 

BASES REGULADORES DE  LES AJUDES PLA REACTIVEM EMPRESES - CASTELLÓ, EN EL
MUNICIPI DE BENLLOC.

PRIMERA. OBJECTE

L’objecte  de les  presents  bases  és  regular  el  procediment de sol·licitud,  tramitació,
concessió i  pagament de les ajudes de Reactivem-Empreses 2021, finançades per la
Diputació de Castelló,  com a mesura de suport als  sectors més afectats per la crisi
sanitària provocada pel virus del Covid-19.

SEGONA. FONAMENT LEGAL

La previsió normativa inclosa en l’article 2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de
les Bases de Règim Local, habilita als municipis per a intervindre en quants assumptes
afecten directament el cercle dels seus interessos, atribuint-los competències suficients
per a poder establir i regular aquestes activitats, de conformitat amb els principis de
descentralització i de màxima proximitat als ciutadans.

Les ajudes tindran caràcter de subvenció, en règim de concessió directa, d’acord amb el
que es preveu en l’article 22.2c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions,  que  permet  aquesta  modalitat  de  concessió  quan  s’acrediten  raons
d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades.

Es regiran pel  que s’estableix en el capítol  V. Nomes sobre subvencions a càrrec de
l’Ajuntament, de les bases d’execució del pressupost municipal per a l’any 2021, per la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i pel Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

TERCERA. BENEFICIARIS

Els beneficiaris finals d'aquestes ajudes són els autònoms i microempreses amb un
màxim de 5   treballadors   amb els següents requisits:

- Que  figuren  d’alta  en  la  matrícula  municipal  de  l’Impost  d’Activitats
Econòmiques (IAE) d’aquest municipi, per aplicació dels requisits legals vigents
per a això sempre que figuren d’alta en el Cens d’empresaris, professionals i
retenidors.

- Que pertanguen als sectors productius inclosos en l’Annex I.

- Que estiguen donats  d’alta  en el  règim de la  Seguretat  Social  o a  la mútua
professional corresponent i a l’Agència Estatal d’Administració Tributària a 31 de
desembre de 2020, i continuen en funcionament en el moment de presentar la
sol·licitud.

- Que  no  hagen  obtingut  subvenció  de  l'Ajuntament  de  Benlloc,  en  la
convocatòria del Pla Resistir de l'any 2021.



 

- No  podran  obtindre  la  condició  de  beneficiàries  les  persones  treballadores
autònomes  en  les  quals  concórrega  alguna  de  les  prohibicions  previstes  en
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

QUARTA. SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIÓ

La participació en la convocatòria d'ajudes per part dels beneficiaris finals requerirà la
presentació en el termini de   deu dies naturals   comptant a partir de l'endemà al de la  
publicació  de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

La  participació  en  la  convocatòria,  requerirà  la  presentació  de  la  següent
documentació:

- Model de sol·licitud  (Annex II)

- Certificat  acreditatiu  de  la  situació  d’alta  en  la  Seguretat  Social,  en  el  qual
aparega el CNAE de l’activitat subvencionada.

- En el cas dels exempts de l’IAE: certificació de situació censal, en el qual haurà
d’aparéixer  el  domicili  social  de  l’empresa  i  el  domicili  de  l’activitat
subvencionada.

- Documentació acreditativa del nombre de treballadors a data 31 de desembre
de 2020.(Informe de treballadors en alta en un codi de compte de cotització. ) 

- Poder de representació del representant legal, en el seu cas.

- Certificat d'estar al corrent en les obligacions de Seguretat Social.

- Certificat d'estar al corrent en les obligacions tributàries.

- Certificat bancari de titularitat de compte bancari de la persona treballadora
autònoma o microempresa. 

- Tota la documentació per a justificar les despeses.

Les sol·licituds d'ajuda es presentaran a través de la Seu Electrònica d'acord amb el
establit en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.( Instància general )

Si  les  sol·licituds  no  vingueren  emplenades  en  tots  els  seus  termes,  o  no  foren
acompanyades  de  la  documentació  preceptiva,  es  requerirà  a  l'entitat  sol·licitant,
perquè en un termini de 2 dies, esmene la falta o acompanye els documents requerits,
amb indicació que, si  així no ho fera, es tindrà per desistida la seua petició, dictant
resolució expressa sobre aqueixa sol·licitud, així com la seua notificació.

El termini màxim per a resoldre i procedir al pagament de les ajudes serà com a màxim
de 1 mesos, a comptar des del dia de la publicació del present acord. Transcorregut
aquest  termini  sense  que  s'haja  dictat  resolució  expressa,  la  sol·licitud  podrà
entendre's desestimada per silenci administratiu.

CINQUENA. DESPESES SUBVENCIONABLES

Seran despeses subvencionables les despeses corrents pagades en el període comprés



 

entre l’1  d’abril  de 2020 i  el  moment de presentació de la  sol·licitud,  en els  quals
efectivament hagen incorregut els beneficiaris, que s’hagen abonat efectivament, que
responguen de manera indubtable al  manteniment de la seua activitat empresarial,
professional o comercial i que resulten estrictament necessaris, com ara:

a) Despeses en concepte d'arrendament del local comercial: Per a la seua justificació al
costat de la sol·licitud s'haurà d'aportar contracte d'arrendament en vigor i justificant
suficient  de  pagament  de  les  mensualitats  corresponents.  En  el  contracte
d'arrendament,  com  a  arrendatari  ha  de  constar  la  persona  sol·licitant  de  l'ajuda.
No és subvencionable la part proporcional de la despesa per rendes d'arrendament o
quotes  hipotecàries  sobre  immobles  destinats  a  habitatge,  encara  que  l'activitat
s'exercisca
en ells.

b) Les compres de mercaderies i aprovisionaments. Per a la seua justificació s'haurà
d'aportar  factures  de  les  compres  a  proveïdors  i  documentació  acreditativa  de
l'abonament  d'aquestes.  No  seran  admissibles  les  despeses  corresponents  a
adquisicions  de béns que tinguen la  consideració  d'inventariables  i/o amortitzables
(equips informàtics o audiovisuals, maquinària, vehicles, instal·lacions, etcètera). 

c)  Despeses  en  subministraments  d'energia  elèctrica,  aigua,  gas  i  comunicacions
(Internet, telèfon, etc) vinculats al local comercial on desenvolupa l'activitat comercial.
Per a la seua justificació s'haurà d'aportar les factures i els justificants de pagament
corresponents.

d)  Despeses  de  reparacions  i  conservació,  peces,  recanvis  i  consumibles  d'oficina,
serveis  de professionals  independents (assessories,  gestories,  informàtics i  anàlegs),
equips de protecció individual, primes d'assegurances, publicitat i propaganda vinculats
directament  a  l'activitat  comercial.  Per  a  la  seua  justificació  s'haurà  d'aportar  les
factures i els justificants de pagament corresponents.

e) Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l'empresari
individual  o  les  quotes  a  càrrec  de  l'empresa  (quota  patronal),  en  cas  de  tindre
treballadors en el seu compte. Per a la seua justificació s'haurà d'aportar els rebuts de
salari, l'acreditació del seu pagament i el de les retencions d'IRPF a la AEAT, així com els
documents  i  justificants  de  la  liquidació  i  abonament  a  la  Seguretat  Social  de  les
corresponents  quotes.

f)  Altres despeses corrents vinculades a  l'activitat.  Per a  la seua justificació s'haurà
d'aportar  les  corresponents  factures  dels  creditors  o  proveïdors  i  justificants  de
pagament. 

L’Ajuntament  de  Benlloc  podrà  requerir  en  qualsevol  moment  que  presente  els
documents objecte de justificació de la subvenció. En el seu cas, l’IVA suportat no serà
objecte de subvenció, per tindre caràcter recuperable.



 

No  seran  subvencionables  interessos  deutors  de  comptes  bancaris,  interessos,
recàrrecs i sancions administratives i penals ni despeses en procediments judicials. Així
mateix, tampoc són conceptes subvencionables l’IBI, l’Impost del Valor Afegit i la resta
d’impostos i taxes.

SISENA. FINANÇAMENT

La quantia total que es destinarà a aquestes ajudes serà de nou mil huit cents trenta-
cinc  euros  amb  vint-i-quatre cèntims  (9.835,24  €),  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària  de l’exercici  2021,  430/47900 «Reactivem Empreses» i  que coincidix
amb la quantitat assignada per la Diputació de Castelló i l'excedent del Pla Resistir  .

A mes, si la quantia total justificada pels beneficiaris no arriba als  9.835,24 € , es podrà
dedicar  aquest  excedent  a  completar  les  subvencions  concedides,  sense  necessitat
d’una nova convocatòria, entre els sol·licitants que hagen justificat més despeses.

SETENA. QUANTIA DE LES AJUDES

El crèdit disponible es repartirà a parts iguals entre les sol·licituds aprovades.

Els beneficiaris hauran de justificar la subvenció segons el que s’estableix en la base
dècima.  En  cas  de  que  els  beneficiaris  no  justificaren  la  totalitat  de  la  subvenció
concedida, se’ls abonarà només l’import justificat.

OCTAVA. COMPATIBILITAT DE LES AJUDES

La  participació  en  el  present  Pla serà  compatible amb  altres  subvencions,  ajudes,
ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats
nacionals,  de la Unió Europea o d'organismes internacionals. Aquesta compatibilitat
estarà condicionada al fet que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència
amb unes altres, no supere el cost de l'activitat subvencionada.

NOVENA. ÒRGAN COMPETENT PER A LA SEUA TRAMITACIÓ I CONCESSIÓ

El  procediment  de  concessió  de  subvencions  es  tramitarà  en  règim  de  concessió
directa, amb el límit fixat del crèdit disponible.

L’Ajuntament de Benlloc tramitarà els expedients segons el que es disposa en l’article
68 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.

Finalitzat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds  es  procedirà  a  l’estudi  de  les
sol·licituds presentades i  a l’examen de la documentació aportada,  sol·licitant-se els
informes necessaris per a la valoració d’aquestes.

Una  vegada  analitzades  les  sol·licituds  presentades  i  emesa  proposta  per  l’Òrgan
instructor, la concessió de les subvencions serà competència de l’Alcaldia, previ informe
de la Intervenció sobre els crèdits disponibles, adequats i suficients. Aquest acord de
concessió de subvencions, contindrà les sol·licituds desestimades, si escau, i el motiu
de la desestimació, i en les sol·licituds estimades, l’import de l’ajuda concedida a cada
beneficiari.



 

Es  resoldrà  en  el  termini  màxim  d’un  mes comptat  a  partir  de  l’endemà al  de  la
finalització de la presentació de sol·licituds conforme a l’art. 25.4 de la Llei 38/2003 de
17 de novembre. Transcorregut aquest termini per a resoldre el procediment sense que
haja recaigut resolució expressa, es podrà entendre desestimada la concessió de les
subvencions.

La resolució motivada, es notificarà d’acord amb el que es disposa en els articles 42 i 44
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.

D’ara en avant, totes les publicacions relacionades amb aquestes bases es realitzaran a
través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Benlloc.

DÈCIMA. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ

Els  beneficiaris  de  les  ajudes  hauran  d’aportar,  la  documentació  justificativa  en  el
moment de presentar la Sol·licitud.

- Relació de les despeses incorregudes des de el mes d’Abril de 2020 fins a la data
de sol·licitud (Annex II).

- Factures  o  altres  justificants  mercantils,  acompanyats  dels  documents
justificatius del pagament detallat en la base cinquena.

ONZENA. RÈGIM SANCIONADOR I REVOCACIÓ

Els  beneficiaris  estaran  sotmesos  a  les  responsabilitats  i  al  règim  sancionador  que
sobre  sancions  administratives  estableix  la  normativa  aplicable  en  matèria  de
subvencions,  la  Llei  47/2003  de  26  de  novembre,  General  Pressupostària  i  la  Llei
58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.

L’incompliment  dels  requisits  no  esmenables  podrà  ser  causa  de  revocació  de  la
subvenció, amb independència de la infracció i sanció acordada, així com la inexactitud,
falsedat  u  omissió  de  caràcter  essencial  de  qualsevol  dada  o  document  que  va
acompanyar  la  sol·licitud  de  subvenció,  i  qualsevol  altre  incompliment  de  les
obligacions descrites en aquestes bases i a la normativa anterior esmentada.

L’Ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i
abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent.

DOTZENA. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i
la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de dades Personals i  garanties dels drets digitals, l’Ajuntament de Benlloc,
tractarà  les  dades  facilitades  per  les  persones  que  presenten  la  sol·licitud  per  a
gestionar la tramitació, concessió, pagament i de la concessió de les Ajudes del PLA
REACTIVEM EMPRESES, basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions
legals del  responsable, i  seran conservades de manera permanent amb finalitats de



 

gestió documental i d'arxiu.

Per a les obligacions de transparència s'ha previst la cessió de les dades per al registre i
publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del sistema nacional de
publicitat de subvencions (BDNS).

DISPOSICIÓ FINAL

Atés que les presents bases, d’acord amb la Llei 38/2003, s’aproven en el marc de les
bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Benlloc, el procediment per a la
seua publicació  es  idèntic al  regulat  en el  TRLRHL per  a  l’aprovació del  pressupost
municipal.

A Benlloc, a la data de la signatura.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 



 

 ANNEX I.  ACTIVITAT BENEFICIARIS

CNAE DESCRIPCIÓ

0144 Explotación de camellos y otros camélidos

0145 Explotación de ganado ovino y caprino

0146 Explotación de ganado porcino

0147 Avicultura

0149 Otras explotaciones de ganado

0161 Actividades de apoyo a la agricultura

0162 Actividades de apoyo a la ganadería

0163 Actividades de preparación posterior a la cosecha

0164 Tratamiento de semillas para reproducción

1039 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas

1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería

1091
Fabricación de productos para la alimentación de animales

 de granja

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas

1102 Elaboración de vinos

2512 Fabricación de carpintería metálica

2899
Fabricación de otra maquinaria para usos

 específicos n.c.o.p.

3030 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria

3109 Fabricación de otros muebles

3314 Reparación de equipos eléctricos

3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial

3811 Recogida de residuos no peligrosos

3821 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos

4110 Promoción Inmobiliaria

4121 Construcción de edificios residenciales

4122 Construcción de edificios no residenciales

4213 Construcción de puentes y túneles

4311 Demolición

4312 Preparación de terrenos

4321 Instalaciones eléctricas

4322
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción

 y aire acondicionado

4329 Otras instalaciones en obras de construcción

4332 Instalación de carpintería

4334 Pintura y acristalamiento

4399 Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

4619 Intermediarios del comercio de productos diversos

4631 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas

4632 Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos

4634 Comercio al por mayor de bebidas

4677 Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho

4711
Comercio  al  por  menor  en  establecimientos  no
especializados, con predominio en productos alimenticios,
bebidas y tabaco

4719
Otro  comercio  al  por  menor  en  establecimientos  no
especializados

4724
Comercio al por menor de pan y productos de panadería,
confitería y pastelería en establecimientos especializados

4726
Comercio  al  por  menor  de  productos  de  tabaco  en
establecimientos especializados

4730
Comercio al por menor de combustible para la automoción
en establecimientos especializados

4743 Comercio al  por  menor  de equipos de audio y  vídeo en
establecimientos especializados.

4752
Comercio al  por  menor de ferretería,  pintura y vidrio  en
establecimientos especializados

4753
Comercio  al  por  menor  de  alfombras,  moquetas  y
revestimientos  de  paredes  y  suelos  en  establecimientos
especializados

4754 Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en
establecimientos especializados.

4759
Comercio  al  por  menor  de  muebles,  aparatos  de
iluminación  y  otros  vehículos  de  uso  doméstico  en
establecimientos especializados.

4761
Comercio  al  por  menor  de  libros  en  establecimientos
especializados

4762
Comercio  al  por  menor  de  periódicos  y  artículos  de
papelería en establecimientos especializados.

4764
Comercio  al  por  menor  de  artículos  deportivos  en
establecimientos especializados
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4765
Comercio al por menor de juegos y juguetes en 

establecimientos especializados

4771
Comercio al por menor de prendas de vestir en 

establecimientos especializados

4773
Comercio al por menor de productos 

farmacéuticos en establecimientos especializados.

4776

Comercio al por menor de flores, plantas, semillas,

 fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los

 mismos en establecimientos especializados

4778
Otro comercio al por menor de artículos nuevos en 

establecimientos especializados

4941 Transporte de mercancías por carretera

5221 Actividades anexas al transporte terrestre

5223 Actividades anexas al transporte aéreo

6399 Otros Servicios de información n.c.o.p.

6419 Otra intermediación monetaria

6512 Seguros distintos de los seguros de vida

6619
Otras actividades auxiliares a los servicios 

financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

6622 Actividades de agentes y corredores de seguros

6629
Otras actividades auxiliares a seguros y 

fondos de pensiones

6820 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia

6910 Actividades jurídicas

7111 Servicios técnicos de arquitectura

7112 Servicios  técnicos  de  ingeniería  y  otras  actividades
relacionades con el asesoramiento técnico

7220 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales
y humanidades

7311 Agencias de publicidad

7410 Actividades de diseño especializado

7490
Otras  actividades  profesionales,  científicas  y  técnicas
n.c.o.p.

7500 Actividades veterinarias

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros

8020 Servicios de sistemas de seguridad

8130 Actividades de jardinería

8220 Actividades de los centros de llamadas

8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.

8425 Protección civil

8531 Educación secundaria general

8532 Educación secundaria técnica y profesional

8551 Educación deportiva y recreativa

8552 Educación cultural

8553 Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje

8559 Otra educación n.c.o.p.

8623 Actividades odontológicas

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza

9609 Otros Servicios personales n.c.o.p.
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