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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO MUTXAMEL 

8275      CONVOCATORIA AJUDES AL COMERÇ I EMPRESES LOCALS PER A LA PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ 
DEL VALENCIÀ 
 

EDICTE 

Sebastián Cañadas Gallardo, alcalde president de l’Ajuntament de Mutxamel, en 
atenció al que es va acordar en la sessió plenària ordinària del 28 de juny de 2021, en 
què es van aprovar les Bases reguladores i de convocatòria del “Concessió d'ajudes a 
empreses i comerç local per a potenciar i afavorir l'ús del valencià”, dicta este edicte 
perquè es publique en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, i s’obri el termini 
perquè es presenten les sol·licituds de participació en el certamen: 

 

BASES  PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES A EMPRESES I COMERÇ LOC AL PER 
A POTENCIAR I AFAVORIR L'ÚS DEL VALENCIÀ  

 

Vista la providència del regidor delegat de Promoció del Valencià per la qual es 
disposa l'inici d’expedient administratiu per a la convocatòria de concessió d’ajudes a 
empreses i comerç local per a potenciar i afavorir l’ús del valencià en l’exercici 2021.   

 

Atés que  la Constitució Espanyola reconeix en l'article 3.2 que "Les altres 
llengües espanyoles seran també oficials en les seues respectives comunitats 
autònomes d'acord amb els seus Estatuts",  també preveu en l’article 148.1.17 que les 
comunitats autònomes podran assumir competències en matèria d’"El foment de la 
cultura, de la investigació i, si és el cas, de l'ensenyament de la llengua de la 
Comunitat Autònoma".  

 

Atés que l'article 6 de l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 
contempla el dret de tots a conéixer i usar l'idioma Valencià així com "... S'atorgarà 
especial protecció i respecte a la recuperació del valencià...". Per a fer efectiu eixe dret 
de tots els ciutadans de conéixer i usar el valencià i garantir el seu ús normal i oficial 
es crea la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià. 
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Atés que el compromís de l’Ajuntament de Mutxamel està basat en el 
compliment de les disposicions de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i 
les de la Llei 4/1983, d’Ús i Ensenyament del Valencià, normes legals bàsiques de les 
quals emanen l'oficialitat del valencià i l'obligatorietat de protegir la seua recuperació i 
garantir l'ús social d'este.  

 

Per tot això, l’Ajuntament de Mutxamel considera necessari dur a terme esta 
convocatòria d'ajudes per a promoure en el comerç local activitats i iniciatives de 
bones pràctiques per a potenciar i afavorir l'ús social del valencià entre empreses i 
comerços de la localitat, i aprovar les bases següents:  

 

BASES CONCESSIÓ AJUDES A EMPRESES I COMERÇ LOCAL PE R A 
POTENCIAR I AFAVORIR L’ÚS DEL VALENCIÀ 

 

PRIMERA: OBJECTE. 

La present convocatòria té com a objecte afavorir la promoció i l'ús del valencià en 
l'àmbit empresarial i comercial del municipi de Mutxamel.  

 

SEGONA: BENEFICIARIS DE LES AJUDES I REQUISITS. 

Podran ser beneficiàries d'estes ajudes les persones que reunisquen els requisits 
següents:  

 

� Persones físiques o jurídiques que realitzen una activitat econòmica en el municipi 
de Mutxamel. 

 

� Estar donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms o en el que 
corresponga en el cas de societats.  

 

 Tindre concedida la corresponent autorització administrativa que permeta l'exercici de 
l'activitat.  
 
 Haver realitzat la despesa corrent subvencionable que es detalla en estes bases  i 
presentar els comprovants de pagament.   
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 Se subvencionarà la retolació que aparega en valencià, usant un llenguatge igualitari 
no discriminatori.  

 

 Declaració que els materials utilitzats en embalatges i bosses són de paper o cartó 
amb el segell FSC, plàstic compostable; ràfia, tela o materials semblants per a bosses 
reutilitzables no plàstics. 

 

 Presentar una prova gràfica de la retolació o el material subvencionable, mitjançant 
fotografies o document pertinent. 

 

 No trobar-se en cap de les circumstàncies recollides en l'art. 13.2 i 13.3 de la LGS.  

 

 Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència tributària, la Seguretat 
Social i l’Ajuntament de Mutxamel. 

 

Queden incloses les comunitats de béns, societats civils o altres entitats 
econòmiques sense personalitat jurídica legalment constituïdes i que duguen a terme 
les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les 
subvencions.  

 

 TERCERA: DESPESES SUBVENCIONABLES  

 

1. Seran finançables amb càrrec a estes  ajudes les despeses corrents en què 
efectivament hagen incorregut els beneficiaris i que s'hagen abonat, que 
corresponguen de manera indubtable a la promoció i ús del valencià entre l’1 
d'octubre de 2020 i l'últim dia de presentació d'instàncies, segons base cinc 
apartat 8. 
 

a) Rètol publicitari del comerç en valencià, situat en un lloc visible des de la 
via pública.  

b) Rètol exterior de vehicles d'empresa en valencià.  
c) Retolació,  en valencià, puntual per a campanyes  de promoció del comerç: 

rebaixes, descomptes, etc. 
d) Pàgines Web per a publicitat i promoció del comerç, en valencià.  
e) Fullets, targetes i altres mitjans de divulgació i etiquetatge, en valencià 

normalitzat.  
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f) Bosses i altre material d'embalatge, amb retolació en valencià normalitzat i 
que complisquen els requisits especificats en la base anterior.   

 

 
QUARTA. QUANTIA DE LES AJUDES .  
 

1.- La quantia màxima de la subvenció podrà ser de fins a 600 €, si presenta 
subvenció per a les dos modalitats següents:  

 

1.1.- Fins a 400 euros en els casos de retolació de façana i de vehicles. 

1.2.- Fins a 200 euros en els casos de retolació de campanyes comercials, 
despeses de manteniment o creació de web de l'activitat, fullets publicitats, 
etiquetatge o material d'embalatge. 

 

L'import de l'ajuda no podrà superar l'import de les despeses justificades. En cas de 
despeses justificades per import inferior a la quantia màxima de l'ajuda, esta es 
minorarà a la quantia justificada. 

 

2.- En cas que el crèdit disponible, atés el nombre de sol·licituds que complisquen els 
requisits per a accedir a la condició de beneficiaris, no siga suficient per a atendre-les, 
es procedirà a la concessió de les ajudes seguint la data de registre d'entrada amb la 
documentació completa fins a l'esgotament del crèdit.  

 

CINQUENA: NOMBRE, FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE  SOL·LICITUDS.  

 

1.- Només podrà presentar-se una única sol·licitud per persona física o jurídica.  En 
cas de presentar-se més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera 
presentada tenint en compte la data i hora de presentació per seu electrònica. 

2- La mera presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació de les bases que regixen la 
convocatòria, i el compromís de qui sol·licita de complir amb les obligacions i deures 
derivats d'estes.  

3.- L'admissió a tràmit d'una sol·licitud no generarà cap compromís de concessió 
d'aquella. 
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4.- Les sol·licituds es formalitzaran per escrit en model normalitzat de sol·licitud i 
aniran acompanyades de la documentació indicada en estes bases.  

5.- La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de 
l'Ajuntament de Mutxamel, en la pàgina web (http:/www.mutxamel.org/), en la qual es 
disposarà la informació i documentació de la convocatòria, model normalitzat de 
sol·licitud, així com les publicacions de les resolució de les ajudes. 

6- Si la sol·licitud no reunix els requisits o no s'han presentat els documents exigits, es 
requerirà a qui sol·licita, i se li concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè puga 
esmenar la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que si així no 
ho fa, se  tindrà per desistida la seua petició, prèvia resolució. 

7- En cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà 
com a data de registre d'entrada, a l'efecte de concessió d'estes ajudes, la 
corresponent a l'última presentació de documentació relativa a esta sol·licitud.  

8.- El termini per a la presentació de sol·licituds serà des de l'endemà a la publicació 
de les presents bases i convocatòria en el Butlletí de la Província d'Alacant fins al 30 
de setembre. 

9.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit, així com la no 
utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió. 

10.- Llevat que conste oposició expressa de qui sol·licita, i en este cas ha d'aportar la 
corresponent documentació acreditativa, la presentació de la sol·licitud comporta 
l'autorització a l'Ajuntament de Mutxamel a recaptar la informació del compliment de 
les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, enfront de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social i la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament de Mutxamel. 

SISENA. DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER QUI SOL·LICITA.  

1.- El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les ajudes regulades en la 
present convocatòria estarà disponible en la web municipal  www.mutxamel.org , ha 
d'anar signat per la persona  o entitat  interessada que sol·licita l'ajuda, o el seu 
representant legal. Es presentarà en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mutxamel i 
annexarà la documentació relacionada a continuació:  

 

• En cas de no disposar de signatura electrònica, i actuar per mitjà de 
representant per a realitzar telemàticament la sol·licitud: model normalitzat de 
Poder de representació telemàtica. 

 
• CIF de l'empresa i DNI/NIE de qui signa o de qui el representa i signa la 

sol·licitud. 
 

• Si és el cas, escriptura pública i estatuts o contracte privat de constitució de 
l'entitat. 
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• Si és el cas, poder de representació del representant legal de la persona o 

entitat que sol·licita.  
 

• Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques (AEAT) actualitzat, 
que indique tindre el domicili fiscal a Mutxamel, la data d'alta de l'activitat 
econòmica i lloc en el qual es desenvolupa. Llevat que autoritze l’Ajuntament 
de Mutxamel per a obtindre les dades. 
 

• Model normalitzat de dades de domiciliació bancària: Fitxa de manteniment de 
tercers.  
 

• Declaració responsable signada per la persona interessada o representant 
legal de la persona o entitat que sol·licita, que contindrà un pronunciament 
exprés sobre el compliment dels requisits exigits en les bases. Declaració 
incorporada en el model normalitzat de sol·licitud d'ajuda. 
 

• Memòria explicativa, del projecte de promoció del valencià i el text que apareixerà 
en la retolació, exterior o de vehicles, en la web i en el material de divulgació, 
publicació i embalatge.  

 
• En relació amb la justificació de les despeses: Documentació acreditativa de les 

despeses corrents i del seu justificant d'abonament d'acord amb els requisits 
d'estes bases.  

 
• Si no autoritza l’Ajuntament de Mutxamel a obtindre les dades: Certificats d'estar 

al corrent amb les obligacions amb l'Agència Tributària i amb la Tresoreria General 
de la Seguretat Social; i de no tindre deutes amb l’Ajuntament de Mutxamel. 

 
 

2.- L'Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar qualsevol altra documentació 
complementària a la prevista en les presents bases, a fi d'aclarir, amb més detall, 
algun dels extrems de la documentació aportada.  

 
 

SETENA. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ. 

 

1.- La instrucció del procediment correspon a l'Agència de Promoció del Valencià de 
Mutxamel d'ara en avant AVIVA. 

 
2.- El procediment de concessió de les ajudes es tramitarà en règim concurrència 
competitiva, i el criteri per a la concessió de la subvenció, fins a esgotar el crèdit 
disponible, serà el moment de la presentació de la sol·licitud. A este efecte, no es 
considerarà presentada una sol·licitud fins que no s'aporte la totalitat de la 
documentació indicada en les bases.   
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3.- El procediment podrà resoldre's de manera parcial, a mesura que els sol·licitants 
presenten la totalitat de la documentació requerida, i es tramitarà de manera 
immediata el pagament, sense esperar a la resolució de la totalitat de la convocatòria. 

 

4.-   L'Agència de Promoció del Valencià elaborarà un informe en el qual conste que 
de la informació que té en el seu poder es desprén que les persones o entitats 
beneficiàries complixen tots els requisits necessaris conforme a aquesta convocatòria 
per a accedir i s'elevaran les propostes de concessió de subvencions a la Tècnica 
d'Administració General de l'àrea d'Alcaldia 

 
HUITENA.- RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT.  

 
1.- L'òrgan competent per a resoldre les ajudes serà la Junta de Govern Local. 

 
2.- La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, 
les condicions i obligacions a les quals està subjecte el beneficiari de les ajudes. 

 
3.- El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 3 mesos des de la 
finalització del termini per a la presentació de sol·licituds en el Registre General de 
l'Ajuntament, a través  de la seu electrònica. 

 
4.- Transcorregut el termini de 3 mesos sense que haja recaigut resolució, s'entendrà 
que la sol·licitud d'ajuda resulta desestimada per silenci administratiu. 

 
5.- L'acord serà objecte de publicació en el tauler d'edictes situat en la seu electrònica 
de l'Ajuntament de Mutxamel, en la web municipal www.mutxamel.org i aquesta 
publicació tindrà els efectes de la notificació. 

 
6.- La resolució posarà fi a la via administrativa, i serà susceptible de recurs potestatiu 
de reposició davant l'òrgan competent per a l'aprovació de les Bases, en el termini d'un 
mes des de la publicació en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de Mutxamel, d'acord 
amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs 
contenciós administratiu davant la jurisdicció competent, en el termini de dos mesos 
des de la referida publicació, segons el que es disposa en la Llei  29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que 
s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna. 

 
 
NOVENA: JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT  DE LA SUBVENCIÓ.   

La liquidació i pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat el compliment 
dels requisits amb la documentació presentada amb la sol·licitud. L'import de l'ajuda es 
lliurarà d'una sola vegada, després de la resolució, i publicació de la concessió, i es 
farà mitjançant transferència bancària al compte indicat per la persona beneficiària en 
la Fitxa de Manteniment de Tercers aportada amb la sol·licitud. 

Estes subvencions no requereixen una altra justificació que l'acreditació de les 
condicions i requisits necessaris per a accedir a la subvenció, per la qual cosa les 
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subvencions es donaran per justificades en el moment de la seua concessió, sense 
perjudici de les actuacions comprovatòries de l'Administració i el control financer que 
puga estendre's per a verificar l'exactitud. 

La concessió de les ajudes queda supeditada a l'existència de crèdit adequat i 
suficient amb càrrec a l'aplicació pressupostària “030.33404.47900”. 

 
DESENA. PRESSUPOST APLICABLE .  

 

La quantia màxima destinada a atendre estes subvencions ascendix a l'import total 
destinat en el Pressupost Municipal de 2021 a la convocatòria d'ajudes a la promoció 
del valencià, consignada a este efecte, ascendix a 12.000 € amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 030.33404.47900 Altres subvencions a empreses privades. 

 
ONZENA: OBLIGACIONS DE LES PERSONES I ENTITATS BENE FICIÀRIES.  

 
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 
una altra normativa aplicable en matèria de subvencions.  Són obligacions de les 
persones beneficiàries: 

 
a) Aportar la documentació que figura en les bases. 
b) Complir amb els requisits establits en aquestes bases per a ser beneficiàries 

d'aquestes ajudes. 
c) Proporcionar la informació que els siga sol·licitada per la Regidoria de 

Promoció del Valencià, a l'efecte de dur a terme les actuacions d'inspecció, 
comprovació i control financer previstes per la normativa en matèria de 
subvencions. 

d) Conservar els documents justificatius de l'aplicació de la subvenció durant un 
període de quatre anys des de la concessió de la subvenció.  

e) Comunicar a l'Ajuntament de Mutxamel altres ajudes públiques o privades que 
hagen obtingut o sol·licitat per a les mateixes activitats.  

f) Comunicar qualsevol modificació que es produïsca respecte a les dades 
identificatives o a les circumstàncies tingudes en compte en el moment de la 
concessió, així com dels compromisos i obligacions assumides per qui siga 
beneficiari. 

g) Complir les obligacions de les persones beneficiàries de subvencions, 
establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.  

h) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda local, 
Hisenda Estatal i Seguretat social, d'acord amb la declaració responsable 
presentada.  

i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en 
l'article 36 i següents de la Llei General de Subvencions, i en particular, per a 
obtindre la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant 
aquelles que ho van haver impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o 
negativa a les actuacions de comprovació i control financer prevista en l'article 
14 de la Llei General de Subvencions.  
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DOTZENA.- COMPROVACIONS I REINTEGRAMENT DE LES AJUD ES 
 

L'incompliment de les condicions imposades en estes bases podrà donar lloc al 
reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes, en els termes que preveu 
l'Ordenança General de Subvencions Municipal de l'Ajuntament de Mutxamel, sense 
perjudici de la imposició de les sancions administratives i l'exigència de 
responsabilitats per la comissió de les infraccions administratives que procedisquen 
previstes en la referida ordenança. 

 
Procedirà el reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 
37 de la Llei General de Subvencions, i en particular, quan per a obtindre la subvenció 
s'hagen falsejat les condicions requerides a este efecte, o ocultant aquelles que 
hagueren impedit la seua concessió, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o 
negativa a les actuacions de comprovació i control financer. 

 
TRETZENA.-COMPATIBILITAT CONCURRÈNCIA AMB ALTRES AJ UDES 

 
Estes ajudes seran compatibles amb les que es puguen obtindre de qualssevol altres 
administracions o ens públics o privats, estatals, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals per a la mateixa finalitat. En este cas, l'import de les subvencions en cap 
cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres ajudes 
supere el cost de l'activitat subvencionada. 

 
CATORZENA.- PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES . 
 
En compliment amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 
2016 (RGPD), i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades 
Personals i garantia dels drets digitals, s'informa que les dades personals que es 
troben en els arxius de l’Ajuntament de Mutxamel, així com els que siguen requerits 
posteriorment per a completar l'expedient als beneficiaris, seran tractats sota la 
responsabilitat de l’Ajuntament de Mutxamel,  per a fins de control administratiu, 
burocràtic, històric o estadístic, i podran ser cedides en altres àrees de l'Administració 
Pública, per a dur a terme totes aquelles  tramitacions que siguen oportunes.  
 
Estes dades es conservaran, en compliment de la normativa legal vigent, i sobre la 
base de les potestats establides a aquest efecte en la normativa de referència com a 
Administració Pública. Entenem que estes dades corresponen a la mateixa entitat 
interessada i/o representant legal, i que són certes, exonerant-nos de qualsevol 
responsabilitat derivada de la falsedat d'estes. Es garantix l'exercici dels drets d'accés, 
rectificació, portabilitat i supressió de les dades i els de limitació i oposició al seu 
tractament dirigint-se a l’Ajuntament de Mutxamel.  
 

QUINZENA.- RÈGIM JURÍDIC . 

Les ajudes següents es regiran, a més del que disposa la present convocatòria, per 
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Mutxamel, publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província d'Alacant en data 03/06/2006,  per les Bases d'Execució 
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del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Mutxamel de 2021, la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, d'ara en avant LGS, el Reglament General de 
Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, d'ara en avant RGS, i 
en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, així com per qualsevol altra disposició normativa que per la 
seua naturalesa poguera resultar d'aplicació.  
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