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L’actual situació
ens ha de fer
treballar junts,
amb un únic
horitzó, el Puçol
del futur és cosa
de totes I tots
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En la història recent del nostre poble, mai hem viscut una situació d’emergència
com la que actualment, Puçolenques i Puçolencs estem patint, una emergència
sanitària que ens aboca inexcusablement en una difícil situació econòmica. La
pandèmia de la COVID-19 suposa un abans i un després a les nostres vides. Però totes i
tots junts serem capaços de mirar endavant, eixir junts i caminar cap a un futur
prometedor i esperançador, mai ningú es quedarà enrere.
Però, en primer lloc, vagen les nostres paraules de suport per a les famílies que
han sofrit en primera persona les conseqüències d'aquesta malaltia i els seus efectes i
com no el nostre reconeixement a les dones i homens que des que va començar
aquesta pandèmia no han deixat de treballar de valent per combatre-la, i poder
superar-la, sent un deure d’aquesta Corporació rendir un homenatge a totes les
víctimes originades a l’Estat Espanyol com a conseqüència del COVID-19.
El nostre suport i reconeixement doncs al personal sanitari, Forces i Cossos de
Seguretat, Protecció Civil, treballadors públics, entitats privades de diversos sectors,
agricultors i ramaders, i en general a la societat civil, que han demostrat una vegada
més, que totes i tots junts podem superar les situacions més difícils.
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Aquesta situació, ha suposat un canvi radical a les nostres vides, on l’estructura
de societat en la qual vivim es veu afectada de manera directa, la societat en si mateix
veu com a poc a poc la reestructuració per les mesures sanitàries es fan tan evidents i
importants que hem de ser conscients de que la nova situació supondria que totes i
tots hem d’adaptar-nos i començar una nova etapa, que tots plegats, farem que no
siga ni incerta, ni molt menys perjudicial per a les famílies del nostre poble.
El teixit productiu, la col·lectivitat humana, la nostra pròpia identitat com a
poble veu com el canvi cap a una nova normalitat mereix dels poders públics les
respostes més contundents i eficaces, Els responsables polítics hem de ser conscients
d’esta realitat, com i així implementar i reforçar els mecanismes públics i democràtics
per fer front de manera més eficaç i eficient als nous reptes. Hem d’esforçar-nos,
especialment, en aquells reptes que afecten directament a la salut i la vida de les
persones, ara amenaçades per la pandèmia del Coronavirus. Però també tenim
l’obligació de fer que eixa vida siga digna i, per tant, de garantir que els efectes
econòmics i socials no deixen cap persona darrere.
L’Ajuntament de Puçol deu estar i està al costat de les persones, avui, ara més
que mai la unitat i la lleialtat son les ferramentes polítiques que han de guiar les
accions dels servidors públics per fer front i avançar, el futur està per vindre i totes i
tots junts farem que siga posible al igualtat real d’oportunitats, que cap persona es
quede enrere, per què és la nostra prioritat, la gent com a col·lectiu, la humanitat ara
més que mai mereix una resposta contundent i unida front a aquesta crisi. Totes i tots,
alcem-nos a una veu i reconstruïm el nostre poble, el nostre espai, la nostra vida.
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10.- ANNEXOS BASES I ORDENANCES
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1.- SANITAT
1. Policia Local i Protecció civil han estat els cossos de seguretat que a primera
línia han vetlat pel compliment de L’encara actual estat d’alarma, una acció
necessària per aconseguir superar la crisi sanitària i per tant hem de vetlar pel
seu benestar i la seua seguretat, amb el compromís municipal de garantir les
mesures de protecció que calguen per al bon desenvolupament de la seua
tasca.
2. La brigada municipal, en una tasca incansable i de merescut reconeixement ha
estat la vanguarda en la desinfecció constant del nostre municipi, per tant es fa
indispensable la regulació i l’establiment d’un pla d’acció de desinfecció
continuada de zones de màxima afluència pública.
3. És necessari l'elaboració i d’un protocol d’higiene col·lectiu per a tots els espais
públics que aniran obrint-se en les fases vinents de desescalada, la informació
actualitzada de les mesures, la desinfecció continuada, així com la vigilància
activa en el compliment de les diferents mesures a emprar en cada enclau
municipal així com al transport públic depenent de l’Ajuntament de Puçol.
4. Adoptar quantes mesures siguen necessàries per tal de garantir el
manteniment mínim adequat de Parcs i Jardins i de la gestió de la seguretat de
l’arbrat urbà durant aquest període. Així com de llocs d’esplai per als més
menuts, parcs canins, vereda del camí la mar, etc.
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5. Instar i col·laborar amb la mancomunitat de l’Horta Nord a què la recollida de
fem siga meticulosa, així com una desinfecció continuada que permeta
mantindre la salubritat del nostre municipi.
6. Col·laboració activa amb la residència de la tercera edat del nostre poble, junt
amb la conselleria de polítiques inclusives si cal, amb l’objectiu de protegir a les
persones residents i treballadores i treballadors. La desinfecció, aportar ajuda
en mesures de seguretat, vigilància activa de l’activitat col·lindant és essencial
per a la contingència en la propagació del COVID-19.
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2.- BENESTAR SOCIAL
Aquesta situació de crisi sanitària i econòmica, ha agreujat la situació de
persones amb alta vulnerabilitat i en risc d'exclusió social i com a tal, l’Ajuntament de
Puçol ha de vetlar per a que cap persona, família o col·lectiu es quede enrere, així, com
a l’administració propera a les ciutadanes i ciutadans deguem combatre qualsevol
situació que puga posar en perill el benestar de totes i totes, per això acordem aquest
paquet de mesures. Incrementar la partida d’ajudes d’emergència amb l’objectiu de:
7. Continuar ajudant a les famílies sense recursos que ho necessiten a través de
vals de menjar, així com les ajudes i el pagament de subministraments i les
seues necessitats vitals.
8. Continuar atenent a les persones sense sostre. Amb ús de vivenda municipal o
espais públics habilitats per a tal. El condicionament ha de requerir seguir les
instruccions elaborades pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, contractar
un segur de responsabilitat civil, contractar seguretat privada i personal
d’atenció sociocultural i subministrar-los material de protecció personal,
elaborar normes de règim interior de l’estança i coordinar el manteniment i la
neteja diària de les instal·lacions.
9. Suport econòmic directe a famílies amb dificultats per la COVID-19, mitjançant
l'augment de les partides d'ajuda a menors, i la prestació de suport familiar i
inserció social.
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10. Habilitar, si escau, un menjador social per atendre les persones amb necessitats
bàsiques d’alimentació.
11. Cobertura de menjador a domicili als xiquets i xiquetes en situació de
vulnerabilitat social, amb la justificació corresponent per part del Departament
de Benestar Social, garantint mitjançant el repartiment de menjar, el servei de
menjador escolar en període d’estat d’alarma.
12. Posada en marxa d’un Pla d’atenció psicològica a càrrec de l’equip de
professionals del departament, per atendre les situacions derivades de les
mesures excepcionals decretades amb motiu de l’adopció de l’estat d’alarma i
de les situacions derivades del mateix en les diferents etapes de desescalada.
13. Donat l'efecte que la situació actual provoca en les relacions interpersonals, és
necessari la posada en marxa d’una unitat de mediació per si cal intervindre en
els conflictes de convivència que sorgisquen entre les persones residents en la
nostra localitat i ajudar tant en conflictes veïnals com multiculturals, educatius.
Hem de vetlar per una convivència segura i ajudar els nostres veïns i veïnes en
els seus conflictes diaris, les fases de desescalada poden portar situació de
conflicte social que cal pal·liar i combatre.
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14. Cal implementar i sostenir una comunicació activa amb el centre d’atenció
primària del nostre poble, el centre de salut, i posar en marxa totes les mesures
adients per evitar i no contribuir a un rebrot de la COVID-19.

3.- IGUALTAT I VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El confinament, mesura necessària per a combatre la pandèmia de la COVID-19,
també ha resultat de l’obligatorietat que les dones maltractades hagen de conviure
amb el seu agressor, una lacra que per desgràcia encara avui en dia continua i que des
de les institucions hem de seguir perseguint i combatent, és per això que:
15. És necessari l’elaboració d’una guia de recursos, amb els principals telèfons,
adreces electròniques de consulta, i passos a seguir per a qualsevol dona que
siga víctima de violència de gènere.
16. La taula de violència de gènere ha de continuar vetlant per la seguretat de les
potencials víctimes i és per això que, amb les mesures adients, s’ha de seguir
potenciant la vigilància i seguiment dels casos de violència masclista
17. Posada en marxa d'una campanya municipal per a la detecció de possibles nous
casos així com un seguiment i resolució dels ja confirmats, “Mascareta-19, no
estàs sola”
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4.- ECONOMIA I RECONSTRUCCIÓ
La reconstrucció econòmica ha de ser una de les nostres principals línies
d’actuació, Puçol ha de retornar a ser el poble actiu i dinàmic que era abans de la
COVID-19 i per això es fa necessari implementar una sèrie de mesures econòmiques
que han d’anar dirigides a pal·liar la situació actual i promoure el consum local, el
comerç municipal i la pressió fiscal en la mesura de lo possible. És per tot això que
s’acorda establir:
18. Redefinir el pressupost municipal per a orientar-lo a la reconstrucció de
l'economia local reforçant les partides que impulse el teixit productiu i les
necessitats assistencials de la població i, d'altra banda, reduir el crèdit de les
partides no essencials o les d'aquelles que per falta de temps per a executar-les
puguen ser susceptibles de ser anul·lades.
Les partides que, assenyalades en el pressupost 2020 han estat paralitzades per
la suspensió d’activitats, contractes o qualsevol altra matèria que no va a
executar-se com:
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· Festes de setembre: 115.600€
· Aportació festejos taurinos: 24.240€
· Festes Fallas: 7.463€
· Agermanaments: 15.000€
· Subvencions nominatives no entregades a les entitats o que a petició
de la propia associació no ha sigut pagada. Per quantificar.
· Ingres fons cooperació municipal extraordinari 308.381 (Publicat al
DOGV 15 de Maig de 2020)

TOTAL PROPOSAT

470.684€

19. Concessió d’ajudes al comerç local, professionals i autònoms, inclosos els
mutualistes, els socis de cooperatives de treball associat, per a compensar la
disminució d’ingressos derivada de la declaració de l’estat d’alarma.
20. Establiment d’un xec municipal per tal de fomentar el consum en el xicotet
comerç, amb l’objectiu de fomentar el consum de proximitat i la recuperació de
les nostres veïnes i veïns.
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21. Creació del Pla “Puçol Treballa” que tindrà com a principal objectiu que les
veïnes i veins del nostre municipi que han perdut el seu lloc de treball com a
conseqüència de la crisi del COVID-19, puguen trobar una oportunitat laboral,
en especial atenció als menors de 30 anys i a les persones majors de 55 anys. La
reació d’una bossa de treball, entre privat i públic, que atorgue oporunitat de
reintroir-se al mercat laboral en els pròxims mesos, be a través d’incentius a les
empreses de Puçol o des de l’ambit de la contractació temporal pública.
CONCEPTES SUBVENCIONABLES I IMPORTS
21.1 Esta convocatòria d'ajudes subvenciona a les empreses els salaris i
cotització empresarial a la Seguretat Social dels contractes laborals que
formalitzen amb els desempleats/des, empadronats en el municipi de Puçol,
que complisquen els requisits arreplegats, quedant establits els imports
següents:
a) Per a contractacions a jornada completa de duració mínima de sis
mesos, subvenció per import de 1.800,00 € per persona contractada.
b) Per a contractacions indefinides inicials, subvenció per import de
3.000 € per persona contractada. En cas de contractacions a temps
parcial, l'ajuda es reduirà proporcionalment al % de jornada, sempre
amb la permanència mínima de 6 mesos o indefinida respectivament.
No es concedirà més d'una subvenció per la contractació d'un mateix
treballador, tant si la sol·licitud la realitza la mateixa com diferent
empresa ocupadora. Tampoc una mateixa empresa podrà rebre ajudes
per més de 4 treballadors.
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21.2 Així mateix, serà subvencionable l'autoocupació de desempleats
empadronats en el municipi de Puçol i amb especials dificultats d'inserció, que
es constituïsquen en autònoms o microempreses, compten amb un estudi de
viabilitat favorable, i mantinguen l'activitat en les condicions establertes en les
presents bases com a obligacions dels beneficiaris. Es podrà recolzar les
factures per despeses d'inici i consolidació de l'activitat, exclòs l'IVA, e incloses
les cotitzacions a la Seguretat Social del titular, fins els imports següents, no
acumulables:
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21.3 Activitats innovadores corresponents a sectors o variants comercials
que no estiguen representades al terme municipal, 3.000 €.
b) Activitats innovadores corresponents a sectors o variants comercials que
estiguen infrarrepresentades al terme municipal, 2.000 €.
c) Activitats que recuperen o rehabiliten baixos comercials tancats al nucli
antic, 1.500 €.
d) Activitats habituals corresponents a sectors o variants comercials amb
presència ja madura al terme municipal, 1.000 €.
e) Activitats habituals corresponents a sectors o variants comercials madurs
i saturats al terme municipal, no es subvencionen. Les característiques
innovadores, de maduresa, diferenciació comercial o ubicació al nucli antic,
per a la graduació de l'ajuda, es justificaran mitjançant informe de viabilitat
d'un servei oficial d'assessorament a l'emprenedor, que evalue el projecte o
pla d'empresa.
21.4 En cas d'existir romanents pressupostaris en l'aplicació no gastats per falta
de sol·licituds suficients en la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds, es podran atendre amb un import de 1.000,00 €, per ordre
d'incoació i fins esgotar els fons, les sol.licituds d'ajuda a l'autoocupació que no
corresponguen als tipus a), b) ó c) abans esmentats, sempre que complisquen la
resta de requisits de la convocatòria.

BENEFICIARIS
Tindran la consideració de beneficiaris, amb caràcter general, les
empreses o entitats amb personalitat jurídica pròpia, siga quina siga la seua
forma jurídica, les entitats sense ànim de lucre, els autònoms/es o persones
físiques que contracten desempleats per a la prestació de serveis en centres de
treball radicats a la Comunitat Valenciana, respecte de les noves contractacions
efectuades amb desocupats/des empadronats/des en el municipi i que tinguen
lloc des de l'1 de gener del 2020 fins a la data límit de presentació de sol·licituds
o fins a esgotar la consignació pressupostària, allò que primer succeïsca.
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Així mateix tindran la consideració de beneficiaris els desocupats amb
especials dificultats d'inserció empadronats en el municipi que es
Constituïsquen en autònoms o en microempreses mercantils o cooperatives, i
es donen d'alta censal en Hisenda i en el règim de la Seguretat Social que els
siga aplicable, des de l'1 de gener de 2020 fins a la data límit de presentació de
sol.licituds o fins a esgotar la consignació pressupostària, allò que primer
succeïsca.
No podran obtindre la condició de beneficiari de les subvencions les
persones físiques o jurídiques que es troben incurses en qualsevol de les causes
de prohibició de contractar amb l'Administració segons la legislació vigent, no
es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront
de la Seguretat Social, o no es troben al corrent de pagament d'obligacions per
reintegrament de subvencions. La falta total i absoluta de justificació, a més de
l'anul·lació de la subvenció, podrà comportar la pèrdua de la condició de
beneficiari per a futures subvencions en tant que no estiga al corrent de
pagament del reintegrament de la subvenció.
5.- IMPOSTOS I TAXES
22. Establir una exempció de la taxa d’utilització de la via pública de les cadires i
taules en els establiments de restauració l’any 2020. (Desenvolupat en l’Annex
II)
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23. Instar a l'Administració de l'Estat que certs impostos, com el d'Activitats
Econòmiques, es declare exempt per al present any.
24. Instar a l’Administració de l’Estat perquè es puga destinar tot el romanent de
tresoreria a mesures per pal·liar exclusivament els efectes de la crisi de la
COVID-19.

25. Ampliació del període voluntari de cobrament dels impostos i taxes que
hagueren de liquidar-se durant la vigència del Estat D’Alarma.

26. Igualment s’agilitzarà la tramitació dels fraccionaments amb l'objectiu de diferir
temporalment el seu pagament.
27. Condonació dels interessos i recàrrecs dels deutes tributaris que hagueren
d’haver sigut liquidades durant la vigència del Reial Decret Llei 463/2020, de 14
de març, per el que es declara l’estado de alarma per a la gestión de la situació
de crisi sanitaria ocasionada per la COVID-19.
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6.-REACTIVACIÓ DEL COMERÇ I L’HOSTELERIA
28. Establiment d’ajudes directes per a finançar les mesures preventives i
higienitzadores que exigirà l’Administració per al reinici de l’activitat. Aquestes
ajudes seran complementàries a les decretades per altres administracions
29. Programa de consultoria i acompanyament personalitzat per a la definició de
plans integrals de millora, adaptació a l’escenari post Covid19 i de
transformació digital del comerç local.
30. Permís especial per als hostelers que disposen de terrassa autoritzada per
l’Ajuntament, per a l’ampliació de la mateixa en un 50% en la vía pública,
sempre que aquest ús no impedisca el pas dels vianants. Així com una major
franja horaria d’ús de la via pública.
7.- AGRICULTURA, PESCA I RAMADERIA
31. Pla d’ajuda als professionals del camp mitjançant el Consell Agrari.
32. Suport exprés als productors locals a través de la implementació de mercats de
venda no sedentària de productes de primera necessitat. Els mercats de
proximitat no suposaran cap cost per als professionals del sector.
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8.- EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
33. El projecte “Cultura a Casa” per a mantindre activa la cultura durant el
confinament i la desescalada, tenint especial consideració en aquells artistes
que han hagut d’ajornar els seus concerts programats per el COVID-19. Amb
autors locals i fent èmfasi en els xiquets i xiquetes.
34. Creació de un bonus per a la compra de material escolar a gastar al municipi a
nivell d’educació primaria dotat amb 60 € per als xiquets i xiquetes en situación
de vulnerabilitat segons consideren els serveis socials municipals.
35. Ajudes per a la reactivació cultural. Implementació d’una línia de ajudes
complementàries per ajudar al sector econòmic, com un dels sectors més
perjudicats per l’Estat d’Alarma i que més tard tornarà a la normalitat.
Aquestes ajudes es faran mitjançant contractacions a “Cultura a Casa”. La
realització de les mateixes estarà supeditada al pressupost existent en el
Departament de Cultura.
36. Ajornar i no cancel·lar les activitats culturals que estaven programades. És la
línia en la qual hem de treballar i hem de tranquil·litzar les companyies que
tenien tancats espectacles amb l’Ajuntament. Tindran prioritat de reprogramar
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tots els espectacles que estaven programats i que per aquesta situació
d’emergència sanitària no s’han pogut realitzar.

9.- ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

37. Adaptació dels espais d’atenció al ciutadà amb mesures per mantenir la
distància adequada, instal·lació de pantalles i mesures d’higienització. Control
d’accessos i sistema de cita prèvia. Circular amb els protocols nous.
38. Supervisió dels annexos anticovid dels plans de Seguretat i Prevenció en les
obres públiques abans de reprendre-les.
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39. Publicació d’una circular informativa per a orientar sobre les condicions que
s’han de complir en les obres privades durant l’alerta sanitària.
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10.- ANNEXES
ANNEX I
PROPOSTA DE BASES D’AJUDA AL COMERÇ LOCAL, AUTÒNOMS I
PROFESSIONALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Com a conseqüència de l’emergència de salut pública ocasionada per la
Covid-19, el Govern d’Espanya va declarar l’estat d’alarma en tot el territori de
l'Estat mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març.
L’impacte que està tenint aquesta situació d’excepcionalitat obliga al fet
que les administracions públiques, en l’àmbit de les seues competències,
adopten amb la màxima celeritat aquelles mesures tendents a pal·liar els
efectes que està patint la nostra societat.
La ràpida paràlisi de l’activitat que està afectant amplis sectors de la
nostra economia fa necessària l’adopció de mesures d’estímul del comerç local.
Es per tot açò que formalitzem el present DECRET

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV66HSYC3A5STHE64N5CB4XHAY - Página 12 / 18

(1/1) 18/05/2020 23:24:41
ANA MARIA GOMEZ-PIMPOLLO ORELLANA

1. OBJECTE I ÀMBIT.
L’objecte del decret es aprovar les bases que regulen la concessió
d’ajudes al comerç local, professionals i autònoms, inclosos els socis de
cooperatives de treball associat, per a compensar la disminució d’ingressos
derivada de la declaració de l’estat d’alarma.
2. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.
Aquestes subvencions es concediran de manera directa, en aplicació dels
articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, per concórrer raons d’interès públic econòmic i social. En
concret, el caràcter singular d’aquestes subvencions deriva de la naturalesa
excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven. De
conformitat amb l’article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió
d’aquestes subvencions no requerirà una altra justificació que la indicada en
l’article 6 d’aquest decret, sense perjudici dels controls que s’efectuen amb
posterioritat, que s’estendran a la totalitat dels beneficiaris.
3. PERSONES BENEFICIÀRIES I REQUISITS.
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1. Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els següents requisits:
a. Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial
de Treballadors Autònoms, com a mutualistes, en règim d’assimilats o
cooperativistes, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de
2019 i el 14 de març de 2020.
b. Haver suspès l’activitat com a conseqüència de les mesures
adoptades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de
mantindre l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes
anterior a la sol·licitud de l’ajuda en, almenys, un ¿50? per cent respecte
de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració
de l’estat d’alarma. Quan la persona sol·licitant no porte d’alta els 6
mesos naturals exigits per a acreditar la reducció d’ingressos, la
valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.
c. Tindre el domicili fiscal i desenvolupar l’activitat en Puzol.
2. Queden excloses les persones treballadores autònomes que:
a. El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per
desocupació o de la corresponent protecció per cessament d’activitat,
regulada en els articles 327 i següents del Text Refós de la Llei General
de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30
d’octubre.
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b. El 14 de març de 2020 o data posterior foren treballadores per
compte d’altre.
c. Van obtindré rendiments nets de la seua activitat econòmica superiors
a 30.000 euros en l’exercici 2019
d. Incorreguen en alguna de les prohibicions previstes en el apartats 2 i 3
de l’article 13 de la Llei general de subvencions.
e. Aquells que tinguen la condició d’autònoms col·laboradors.
4. IMPORT DE LES AJUDES
a. La quantia de l’ajuda ascendirà a 700 euros, per als que hagen estat
obligats a cessar l’activitat i 500 euros als que han vist reduïda la facturació en
més de un 75%.
b. La dotació d’aquestes subvencions ascendeix a un import global
màxim estimat de 160.000,00 euros, fons propis de l’ajuntament de Puçol,
sense perjudici de la seua possible ampliació amb fons procedents de qualsevol
altra administració que puga donar lloc a una generació, ampliació o
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incorporació de crèdit; o fons procedents del romanent de tresoreria en cas que
s’habilitarà la disposició de crèdit.
c. Aquestes ajudes s’imputaran a la línia de subvenció que s’habilite
mitjançant el corresponent expedient de modificació de crèdits.

5. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.
a. La sol·licitud es presentarà telemàticament en la seu electrònica de
l’ajuntament. Estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria
i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.
b. Per a la tramitació telemàtica s’haurà de disposar de signatura
electrònica avançada, amb un certificat admès per la seu electrònica. De no
disposar de signatura electrònica avançada, haurà d’acudir-se a la
representació a través de persona que si dispose d’ella, acreditant la
representació.
c. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies, des de la
publicació de les presents bases, en la seu electrònica de l’Ajuntament de Puçol.
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6. DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD
La mateixa que la que s’especifica en l’article 6 del Decret 44/2020
(Annex 1) del Consell, d’aprovació de les bases reguladores de concessió directa
d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d’autònom afectades per la
Covid-19, així com:
a. Sol·licitud de la subvenció prevista en el decret 44/2020 del Consell
per als que podrien ser beneficiaris conforme a les bases del referit decret.
b. Denegació expressa d’aquesta sol·licitud o certificat del silenci
administratiu amb sentit negatiu per als que podrien ser beneficiaris conforme
a les bases del decret 44/2020 del Consell.
c. Aquells que no hagen presentat sol·licitud de la subvenció o hagen
vista disminuïda la seua facturació més d’un 50 % però menys d’un 75%, hauran
d’aportar declaració responsable de no haver sol·licitat la subvenció prevista en
el decret 44/2020 del Consell.
d. Informe de Dades per a la Cotització (Idc), en el cas dels inscrits en el
règim d’assimilats.
7. INSTRUCCIÓ
1. Examinades les sol·licituds, l’òrgan instructor emetrà informe on farà
constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les
ajudes i formularà la proposta de concessió a l’òrgan competent per resoldre.
2. El criteri per a la concessió de la subvenció, fins esgotar el crèdit
disponible, serà:
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a. En primer lloc, prioritzar l’atorgament de subvencions als
beneficiaris que hagen estat obligats a cessar l’activitat i els que hagen
vist disminuïda la seua facturació més d’un 75%.
b. Com a criteri subsidiari, el moment de presentació de la
sol·licitud, donant preferència a les primeres. A aquest efecte, no es
considerarà presentada una sol·licitud fins que s’aporte tota la
documentació requerida. En cas que diferents sol·licituds es completen
en el mateix moment, es prioritzaran les presentades per persones amb
diversitat funcional i, en defecte d’això, per el nombre de fills i filles que
tinguen els sol·licitants, i, en defecte d’això, per el nombre de
treballadors o treballadores al seu càrrec. Aquests dades es relacionaran
en la declaració responsable.

8. RESOLUCIÓ I RECURSOS.
1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades
correspon a l’alcaldia, o persona en qui delegue.
2. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida e
incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al
fet que haja de subjectar-se el beneficiari.
3. El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 2
mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La falta de
resolució expressa suposarà desestimació de la sol·licitud per silenci
administratiu.
4. La resolució contindrà informació de l’import previst de l’ajuda en
equivalent de subvenció bruta, així com del seu caràcter de mínims .
5. La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà
interposar-se recurs potestatiu de reposició de conformitat amb la llei 39/2015
o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el
corresponent Jutjat, de conformitat amb la Llei 29/1998.
9. FORMA DE PAGAMENT.
La liquidació i pagament de les ajudes s’efectuarà una vegada justificat
el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb
la sol·licitud. L’import de l’ajuda es lliurarà d’una sola vegada després que es
dicte la resolució de concessió.
10. OBLIGACIONS
A més del que es disposa en l’article 14 de la Llei general de subvencions,
són obligacions de les persones beneficiàries:
a. Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades
amb les subvencions concedides, li siga requerit per l’ajuntament.
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b. Complir les obligacions de transparència establertes en la
legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l’article 3 de
la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon
govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas
d’haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en una
quantia superior a 10000 euros.
c. Mantindre l’activitat des del final de l’estat d’alarma fins al 31
de desembre de 2020.
11. INCOMPATIBILITATS
Amb l’excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social i de la
prestació extraordinària estatal per a treballadors autònoms afectats per la crisi
ocasionada per la Covid-19, aquestes subvencions són incompatibles amb altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents
de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional, de la Unió
Europea o d’organismes internacionals

ANNEX II

PROPOSTA D’ACORD
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TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES,
CADIRES, TRIBUNES, TAULATS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS AMB FINALITAT
LUCRATIVA
Vista la conveniència en l'adopció de mesures que pal·lien la incidència que en
l'activitat econòmica ha suposat 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 per la
COVID-19, i en particular que permeta la no exigència de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local per l'ocupació de terrenys d'ús
públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat
lucrativa, sobre els quals les mesures de confinament han produït evidents perjudicis.
Considerant que totes les reduccions en els tributs que es produïsquen en
l'àmbit del conjunt de les administracions públiques han de ser compatibles amb els
objectius d'estabilitat pressupostària, la fi última de la qual és que tals mesures
tributàries no alteren el compliment dels objectius de reducció de dèficit, sostre de
deute i període mitjà de pagament a proveïdors.
Vist el que es disposa en la Secció 2a del Capítol III, Títol I del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, quant a la imposició i ordenació de tributs locals.
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Vist el que es disposa en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat
amb aquest, la present proposta respon als principis de necessitat i eficàcia, justificada
per l'interés general i clara identificació de la fi perseguida, sent la modificació de
l'ordenança l'instrument més adequat per a la seua consecució, el de proporcionalitat,
per contindre la modificació proposada la regulació imprescindible per a dur-la a
terme, el de seguretat jurídica i transparència, seguint el procediment conforme a
l'ordenament jurídic vigent per a la modificació d'ordenances fiscals, i al d'eficiència
per no suposar càrregues administratives addicionals.
Tenint en compte el contingut de la Sentència del Tribunal Suprem de 19 de
desembre de 2011 i considerant que per la crisi sanità i conseqüentment crisi
econòmica, derivades, l'una i l'altra, del COVID-19 concorren exigències qualificades
d'interés general.

Es proposa l'adopció del següent acord:
PRIMER: Modificar les Ordenances que a continuació es detallen.
"Taxes per utilització privativa o aprofitament especial de domini públic local per
ocupació amb taules, cadires i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa."
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Primer- Introduir una Disposició transitòria en l’ordenança present, quedant redactada
en els següents termes:
Disposició Transitòria Única. Mesures Covid-19 1.
“L'any 2020, amb efectes des de la declaració d'Estat d'Alarma fins al 31 de desembre
de 2020, no es reportaran ni s'exigiran les tarifes corresponents a l'ocupació de
terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs
amb finalitat lucrativa”.
SEGON.- Assenyalar com a data d'entrada en vigor de la present modificació a partir
del dia de la seua publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de València i
serà aplicable a partir del dia expressat, romanent en vigor fins a la seua modificació o
derogació expresses.
TERCER.- Procedir a l'alçament de la suspensió de termes i suspensió terminis
administratius previst en la Disposició Addicional Tercera del RD 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, i en conseqüència continuar la tramitació de l'expedient
administratiu d'acord amb el que preveu el punt número 4 de la dita Disposició
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Addicional, al considerar que el mateix està estretament vinculat als fets justificatius de
l'estat d'alarma,
QUART.- Donar publicitat a l’acord present en el portal web municipal, durant el
termini d’exposició pública a què fa efinitiva el punt següent, a fi de donar efinitiv als
ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres
persones o entitats.
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QUINT.- Que s’expose al públic a l’efecte d’examen i reclamacions pel termini de 30
dies amb l’advertiment que de no efiniti-se cap, es consideraran definitivament
aprovades, havent de publicar-se íntegrament les modificacions acordades.
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