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Ajuntament de Villanueva de Castellón
Edicte de l’Ajuntament de Villanueva de Castellón sobre 
bases reguladores del Pla d’Ajuda Autònoms i Empreses 
COVID-19.

EDICTE
El ple de l’ajuntament, en sessió de 21 de maig de 2020, va aprovar 
les bases de la convocatòria del Pla d’Ajuda Autònoms i Empreses 
COVID-19, amb el text literal següent: 
1. OBJECTE I ÀMBIT
La situació excepcional i extraordinària que la societat espanyola i 
mundial està patint conseqüència de la pandèmia provocada per 
l’expansió del COVID-19 ha derivat en una crisi sanitària que ne-
cessita de mesures extraordinàries. En concret a Espanya aquestes 
mesures es recullen en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19. Entre les mesures adoptades, les contem-
plades en els articles 7. Limitació de la llibertat de circulació de les 
persones i 10. Mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comer-
cial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, ac-
tivitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals, han suposat el 
cessament temporal d’un gran nombre d’activitats, establiments i 
serveis per norma, uns altres per prevenció i uns altres per cancel·lació 
dels seus pressupostos o contractes. Conseqüència de tot això és la 
possible crisi econòmica en la qual pot derivar i en la pèrdua de llocs 
de treball.
Per l’ anteriorment exposat, l’Ajuntament de Villanueva de Castellón, 
mitjançant aquesta convocatòria, ofereix un instrument d’ajuda al 
seu teixit empresarial més afectat per la situació, les persones treba-
lladores per compte propi o autònomes que han vist reduïts els seus 
ingressos de manera considerable mentre continuen satisfent els 
costos fixos derivats de la seua activitat, perquè en la mesura que 
siga possible no perden el seu lloc de treball i puguen continuar 
desenvolupant els seus serveis amb la major normalitat possible 
després de la superació d’aquesta crisi sanitària, evitant en la mesu-
ra que siga possible el tancament definitiu dels seus negocis i la 
destrucció d’ocupacions.
Així, és objecte d’aquestes bases la regulació de la convocatòria i 
concessió d’ajudes econòmiques que l’Ajuntament de Villanueva de 
Castellón, a través de l’Àrea d’Hisenda i Ocupació, té previst con-
cedir a les persones treballadores per compte propi o autònomes amb 
domicili fiscal a Villanueva de Castellón que cessen la seua activitat 
per norma del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasiona-
da pel COVID-19 i a aquelles que no cessen la seua activitat però 
que es veuen afectades econòmicament pel desenvolupament 
d’aquest. Aquestes ajudes tenen la forma de subvencions a fons 
perdut, i són despeses subvencionables els pagaments en concepte 
de quotes a la Seguritat Social, nòmines, lloguer, gestoria, telefonia, 
llum, aigua, manteniment de programes informàtics, dominis i hos-
ting.
2. BENEFICIARIS
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones treballa-
dores per compte propi o autònomes amb domicilio fiscal a Villa-
nueva de Castellón i en els següents termes:
a) Persones treballadores per compte propi o autònomes que a dia 1 
de març de 2020 estigueren donades d’alta en el Règim Especial de 
Treballadors Autònoms:
• Persona treballadora per compte pròpi o autònoma inscrita en el 
Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
• Autònom/a societari/al fet que tinga una empresa en qualsevol de 
les seues formes jurídiques (una única persona per empresa el volum 
de facturació de la qual siga inferior a 300.000 € durant 2019).
• Autònom/a col·laborador/a, quan el titular de l’activitat no es trobe 
donat d’alta en el RETA (una única persona per activitat).
• Persona treballadora per compte propi o autònoma inscrita en el 
Règim Especial de Treballadors Autònom Agraris.
• Comuners o socis d’altres societats no mercantils (una única per-
sona per empresa)
• Treballador autònom econòmicament dependent (TRADE)
b) Persones treballadores per compte propi o autònomes les activitats 
del qual queden suspeses com conseqüència del que es preveu en el 

Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19.
2. No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones tre-
balladores autònomes en les quals concórrega alguna de les prohibi-
cions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.
3. REQUISITS DELS BENEFICIARIS
Les persones beneficiàries d’aquestes ajudes hauran de complir amb 
l’ us següents requisits:
a) Tindre domicili fiscal a Villanueva de Castellón. 
b) Els que no cessen la seua activitat (per al beneficiari contemplat 
en la base 2.1.a):
• Seguir donats d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms 
(RETA)
• Permaneixer donat d’alta en el RETA amb els corresponents paga-
ments a la Seguretat Social satisfets almenys durant els 3 mesos 
posteriors a la declaració de l’estat d’alarma i de les mesures de 
contenció adoptades contra la propagació del COVID-19.
c) Els que cessen la seua activitat (per al beneficiari contemplat en 
la base 2.1.b):
• Que l’activitat quede suspesa en virtut del que es preveu en el Reial 
decret 463/2020, de 14 de març, i que aquesta suspensió es realitze 
a partir del 14 de març conseqüència de les mesures decretades en 
aquest Reial decret.
4. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES
Les persones beneficiàries d’aquestes ajudes estaran obligades a: 
a) Col·laborar amb les actuacions de seguiment de l’Àrea d’Hisenda 
i Ocupació, facilitant quanta informació i/o documentació comple-
mentària es considere necessària per a la comprensió i avaluació de 
la sol·licitud de l’ajuda, així com qualssevol altres de comprovació 
de l’Ajuntament i les de control financer que corresponga a la Inter-
venció del mateix.
b) Comunicar a l’Ajuntament la sol·licitud o obtenció d’altres sub-
vencions o ajudes per a la mateixa finalitat; així com qualsevol in-
cidència o variació que es produïsca en relació a l’ajuda concedi-
da.
c) Acreditar, amb anterioritat a la concessió i cobrament de l’ajuda, 
el compliment de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social. 
d) Justificar l’ajuda concedida conforme al que es disposa en la base 
11
5. QUANTIA DE L’AJUDA 
La quantia de l’ajuda serà:
a) Fins a 400 euros per a aquelles persones treballadores per comp-
te propi o autònom que a dia 1 de març de 2020 estigueren donades 
d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i continuen 
estant-ho en els tres mesos posteriors a la declaració de l’estat 
d’alarma regulat pel Reial decret 463/2020 de 14 de març, quan 
hagen patit una reducció de la seua facturació en el mes anterior a 
la sol·licitud d’aquesta subvenció d’entre el 59% i el 25%, en relació 
amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la decla-
ració de l’estat d’alarma.
b) Fins a 800 euros per a les persones treballadores per compte 
propi o autònom que a dia 1 de març de 2020 estigueren donades 
d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i continuen 
estant-ho en els tres mesos posteriors a la declaració de l’estat 
d’alarma regulat pel Reial decret 463/2020 de 14 de març, les acti-
vitats del qual hagen quedat suspeses com a conseqüència del que 
es preveu en l’esmentat Reial decret 463/2020 o quan hagen patit 
una reducció de la seua facturació en el mes anterior a la sol·licitud 
d’aquesta subvenció del 60% o més, en relació amb la mitjana efec-
tuada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat 
d’alarma.
L’ajuda per a les persones treballadores autònomes que no cessen la 
seua activitat es comptabilitzarà per mes complet, a comptar des de 
l’inici del mes en què es declara l’estat d’alarma fins a l’últim dia 
del mes en què finalitze el mateix. Cal ressaltar que si la facturació 
a la qual es fa referència en els paràgrafs anteriors no s’ha reduït en 
un 40% o més no donarà lloc a dret a aquesta ajuda per considerar-
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se que les circumstàncies econòmiques no s’han vist alterades sig-
nificativament per l’emergència sanitària.
6. DISPONIBILITAT PRESSUPOSTÀRIA I PRIORITZACIÓ
Les ajudes previstes en aquesta convocatòria es finançaran amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària corresponent al Pla d’impuls autònoms 
de Villanueva de Castellón, amb un import inicial de 70.000 euros 
per a l’exercici 2020. 
La concessió de les ajudes estarà condicionada a les quanties apro-
vades, prioritzant les sol·licituds per data de registre d’entrada en 
aquest Ajuntament.
7. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. 
ESMENA DE DEFICIÈNCIES
1. Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes regulades en aques-
tes bases hauran de presentar-se en el Registre General de l’Ajuntament 
de Villanueva de Castellón a través de la seua seu electrònica, en 
imprés normalitzat, que estarà disponible en el mateix i en la pàgina 
web oficial de l’Ajuntament. Serà aplicable el que es preveu en 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. En la sol·licitud 
s’haurà d’establir un correu electrònic per a qualsevol comunicació 
relativa a la sol·licitud de l’ajuda. 
Malgrat l’actual estat d’alarma i confinament de la ciutadania reque-
rit en aquests moments, l’Ajuntament de Villanueva de Castellón si 
pot facilitar certificats electrònics de manera presencial a aquelles 
persones que no compten amb ells i els necessiten per aquest trà-
mit.
2. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies na-
turals, i s’iniciarà l’endemà al de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de 
València. Aquelles sol·licituds presentades fora de termini seran 
inadmeses a tràmit, sense entrar en el fons de l’assumpte, mitjançant 
acord administratiu.
3. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits en aquestes bases 
o no s’acompanyara de la documentació exigida, de conformitat amb 
el que es preveu en l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
es requerirà a la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies, 
esmene les faltes o acompanye els documents preceptius, amb indi-
cació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, 
prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en 
l’article 21.
8. DOCUMENTACIÓ QUE CAL ACOMPANYAR A LA 
SOL·LICITUD
Les sol·licituds en model normalitzat hauran d’acompanyar-se de la 
següent documentació:
a) Documentació acreditativa i identificativa de la persona sol·licitant 
de l’ajuda (DNI).
b) Inscripció en el Registre Censal d’Hisenda per a l’activitat econò-
mica que desenvolupa, certificat censal o equivalent. 
c) Inscripció en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. 
d) Fitxa original de manteniment de tercers, segons model normalit-
zat.
e) Autorització per part de l’entitat beneficiària a l’Ajuntament de 
Villanueva de Castellón a recaptar davant la Agencia Estatal de 
l’Administració Tributària, de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social i de la Hisenda Local la informació relativa al compliment 
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en els termes 
previstos en els articles 18 i 19 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 general de subven-
cions, inclòs en l’imprès de sol·licitud. Si denega l’autorització a 
l’Ajuntament, haurà d’aportar certificats d’estar al corrent de pagos 
enfront de l’Agència Tributària, la Seguretat Social i la Hisenda 
local. 
f) Declaracions responsables, incloses en l’imprès normalitzat de 
sol·licitud:
• Declaració de conèixer i acceptar les bases de la convocatòria.
• Declaració de les ajudes o bonificacions rebudes per a la mateixa 
fi, en el seu cas, amb indicació d’import, organisme i data de con-
cessió.

• Declaració de no estar incursa en alguna de les prohibicions per a 
obtindre la condició de beneficiària, segons el que es disposa en 
l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions.
• Declaració de ser certs totes les dades que figuren en la sol·licitud; 
compromís de destinar l’import concedit a l’objectiu de l’ajuda. 
• Declaració responsable de disposar del títol habilitant per al fun-
cionament de l’activitat econòmica que desenvolupa concedit per 
l’Ajuntament, o declaració responsable de no disposar de local de-
terminat per no requerir-ho l’activitat, inclosa en l’imprès de 
sol·licitud. 
• Declaració responsable de manteniment de l’activitat en els tres 
mesos posteriors a l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020 de 
14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
9. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT I RESOLUCIÓ
1. El procediment ordinari per a la concessió de les ajudes es trami-
tarà en règim de concurrència competitiva.
2. El personal tècnic de l’Àrea d’Hisenda i Ocupació estudiarà i 
valorarà les sol·licituds presentades, i realitzarà d’ofici quantes ac-
tuacions estime necessàries per a la determinació, coneixement i 
comprovació de les dades en virtut dels quals ha de formular-se la 
proposta de resolució. 
3. Després de l’aprovació de la proposta de resolució, de concessió 
o denegació per e l’òrgan competent es procedirà a la notificació a 
les persones beneficiàries i a la publicació de l’acord en el Tauler 
d’edictes de l’Ajuntament de Villanueva de Castellón, en el Tauler 
d’edictes Electrònic de l’Ajuntament de Villanueva de Castellón, en 
el Butlletí Oficial de la Província i en la Base de dades nacional de 
subvencions, en el seu cas.
10. TERMINI DE RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I PUBLICITAT
1. El termini per a resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos a 
partir del moment en el qual tota la documentació requerida per al 
desenvolupament de l’expedient estiga entregada en l’oficina res-
ponsable d’aquest. Transcorregut aquest termini sense que s’haja 
dictat resolució expressa, la sol·licitud podrà entendre’s desestimada 
per silenci administratiu. 
2. La resolució del procediment s’haurà de notificar als interessats, 
d’acord amb el que es preveu en els articles 40 a 46 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les adminis-
tracions públiques. 
3. L’Ajuntament de Villanueva de Castellón donarà publicitat de les 
ajudes concedides en els termes establits en l’article 18 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
11. FORMA DE PAGAMENT, LIQUIDACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE 
LES AJUDES
1. La forma de pago es realitzarà mitjançant transferència bancària 
al compte indicat en la fitxa de manteniment de tercers. 
2. La liquidació de les ajudes concedides s’efectuarà una vegada 
justificats documentalment les despeses subvencionables per l’import 
total de l’ajuda i el període subvencionat. 
No podrà realitzar-se el pagament de les ajudes mentre l’entitat be-
neficiària no es trobe al corrent en el compliment de les seues obli-
gacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
El termini màxim per a presentar la justificació de l’ajuda serà l’1 
de 12 de 2020, i haurà de presentar-se en el lloc indicat en la base 7 
d’aquesta convocatòria. La sol·licitud de justificació normalitzada 
haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
a) Per a les persones beneficiàries recollides en la base 2.1.a) Cotit-
zació en el règim especial d’autònoms a la Tresoreria General de la 
Seguridad Social i el seu justificant de pagament dels mesos de març, 
abril i maig. 
b) Certificats d’estar al corrent de pagaments enfront de l’Agència 
Tributària, la Seguretat Social i la Hisenda Local, llevat que s’haja 
autoritzat l’Ajuntament perquè ho faça en el seu nom. 
c) Declaració responsable de les ajudes rebudes per altres entitats 
per a la mateixa fi subvencionada en aquesta convocatòria, en el seu 
cas, amb indicació d’import, organisme i data de concessió, segons 
model normalitzat. Si la suma d’ajudes rebudes supera a la despesa 
objecte de l’ajuda, les persones beneficiàries podran presentar altres 
despeses a més de la cotització a la Seguretat Social, com són lloguer, 
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nòmines, gestoria, telefonia, llum, aigua, manteniment de programes 
informàtics, dominis i hosting.
12. REINTEGRAMENT DE LES AJUDES
L’ incompliment per les persones beneficiàries de qualsevol dels 
requisits, condicions, obligacions i altres circumstàncies que van 
donar lloc a l’atorgament de l’ajuda, donarà lloc a la incoació, per 
l’òrgan competent per a la concessió de les ajudes, del corresponent 
expedient, que podrà finalitzar, en el seu cas, amb l’anul·lació de 
l’ajuda concedida i l’obligació de reintegrar les ajudes percebudes 
en concepte de bestreta i els interessos de demora des del moment 
del pagament d’aquestes.
13. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS O AJU-
DES
Les ajudes previstes en aquestes bases seran compatibles amb quals-
sevol altres subvencions que puguen atorgar altres institucions pú-
bliques o privades amb el mateix objecte i finalitat, sempre que el 
total percebut no supere el 100% del total dels conceptes subvencio-
nables
14. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret 
de 17 de juny de 1955.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en 
el cas de tractar-se d’associacions. 
La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i 
periodicitat de la informació a subministrar a la nova Base de dades 
Nacional de Subvenciones. 
La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de re-
gistre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Bases d’execució del Pressupost municipal de l’Ajuntament aprova-
des el 21 de novembre de 2019 per a l’any 2020.
15. FI DE LA VIA ADMINISTRATIVA
L’acte de resolució de l’ajuda esgota la via administrativa. D’acord 
amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició 
davant el mateix òrgan d’aquest Ajuntament que va dictar l’acte 
recorregut, en el terme d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
recepció de la notificació; o bé directament recurs contenciós admi-
nistratiu davant el Jutjat contenciós administratiu dins del termini de 
dos mesos comptats des de l’endemà al de la recepció d’aquesta 
notificació.
16. ENTRADA EN VIGOR
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la publicació de 
l’extracte en el Butlletí Oficial de la Província de València.
El que es fa públic per a general coneixement.
Villanueva de Castellón, 2 de juny de 2020.—L’alcalde, Oscar No-
guera Alberola. 
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