BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’EXERCICI 2021 D’AJUDES A
L’ACTIVITAT COMERCIAL EN VALENCIÀ
1. Activitats objecte de l’ajuda
La finalitat d’estes Bases és regular la concessió d’ajudes econòmiques per a l'activitat
comercial en valencià.
2. Sol·licitants: Empreses, comerços, serveis, indústries i professionals de Tavernes de la
Valldigna, sempre que estiguen al corrent en les obligacions fiscals, de seguretat social i amb
l’Ajuntament.
3. Terminis. De sol·licitud, del 15 de març al 30 de setembre de 2021, en el Registre General
de l’Ajuntament (o registre electrònic, si està disponible). De justificació, fins al 31 d’octubre de
2021, sempre que s’haja sol·licitat fins al 30 de setembre.
4. Elements de les ajudes
a) retolació en valencià d’exteriors, interiors o de vehicles amb elements fixos.
b) creació de pàgines web en valencià
c) publicitat. Excepte material publicitari de regal (camisetes, encenedors, bolígrafs, etc.) i
publicitat en publicacions i mitjans de comunicació.
d) material d'embalatge: bosses de paper o plàstic, caixes de cartó, paper d'embalar, etc.
e) altres: excepcionalment, altres elements no explicitats en estes bases, sempre que el
Gabinet de Normalització Lingüística valore la rellevància en l’ús del valencià.

5. Import. 50% en retolació i pàgines web (límit màxim de 700€) i 33% per a publicitat i
embalatge (màxim de 500€). L’import màxim per empresa és de 700€.
6. Criteris per a l’assignació de les ajudes
1 punt els sol·licitants que no hagen obtingut l’ajuda en les dues edicions anteriors
2 punts els que destaquen per la visibilitat i presència dels elements (es tindran en compte les
dimensions de l’element i la quantitat de text).
Les ajudes s’atenen segons la puntuació obtinguda (i, en cas d’empat, segons l’ordre de
presentació de la justificació completa), fins a esgotar la quantitat consignada en la partida
pressupostària corresponent (4.100€). Només pot concedir-se una ajuda per beneficiari i any.
Es pot demanar l’ajuda per més d’un element, tenint en compte sempre les quanties màximes.
En el cas de retolació, publicitat i material d’embalatge, la llegenda ha de ser únicament i
distintivament en valencià, ha d’estar escrita correctament i no pot limitar-se al nom comercial i
a l’adreça. El Gabinet Municipal de Normalització Lingüística decideix sobre la correcció, el
caràcter distintiu i la resta de qüestions relatives a les llegendes. Es pot comprovar in situ
l’element subvencionat en cas de dubte.
En cas de pàgines web, el Gabinet Municipal de Normalització Lingüística i el Departament
Municipal d’Informàtica valoren discrecionalment la qualitat tècnica i lingüística (quantitat
d’informació que proporciona la pàgina, les possibilitats d’interactuar-hi i la correcció lingüística)
i poden denegar l’ajuda si consideren que les webs no tenen prou qualitat tècnica o lingüística.
7. Òrgan competent per a resoldre
L’Alcaldia o Regidoria Delegada de Promoció Lingüística és l’òrgan competent per a
resoldre la concessió de les ajudes sol·licitades.
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8. Justificació de les ajudes
Els beneficiaris han d’haver justificat la realització de l’activitat abans de cobrar l’ajuda,
aportant la documentació següent:
1.

Fotocòpia de la factura corresponent, emesa entre l’1 de novembre de 2020 i el 31
d’octubre de 2021.

2.

Certificats d’estar al corrent de les obligacions fiscals, de seguretat social i amb este
Ajuntament (o autoritzar l’Ajuntament a consultar les dades referides a estos certificats).

3.

Per a retolació: una fotografia del rètol.

4.

Per a publicitat i material d’embalatge: un exemplar del material.

5.

Per a pàgines web: el projecte de creació o millora.

Tota la documentació justificativa ha de presentar-se en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament
fins al 31 d’octubre de 2021. Així mateix, han de comunicar a l’Ajuntament la recepció d’altres
ajudes que, pel mateix concepte, puguen rebre d’altres administracions públiques a fi que no
supere el cost de l’activitat.
9. Pagament
L’Ajuntament fa un únic pagament en acabar el període de justificació. Les llistes dels
beneficiaris s’exposen en el tauler d’anuncis de la corporació durant quinze dies comptadors a
partir de l’endemà de la resolució, de manera que no es fa notificació individualitzada als
beneficiaris.
10. En tot el que no preveuen estes bases s’aplica l’Ordenança de Bases Reguladores de la
Concessió de Subvencions Municipals, la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de
Subvencions, i Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003.
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