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Document ajuda apartats imprés de sol∙licitud IVACE 

 

(1) IAE per a  l'activitat principal del sol∙licitant: Indique's  l'epígraf de  l'Impost sobre Activitats 
Econòmiques  (IAE) amb  tots els  seus dígits pel qual  tribute o en cas d'exempció, el que 
aparega en  la declaració censal. En cas que  l'empresa tribute per diversos epígrafs, haurà 
d'indicar el corresponent a l'activitat principal. 

(2) IAE  per  a  l'activitat  del  projecte:  Indique's  l'epígraf  de  l'Impost  sobre  Activitats 
Econòmiques  amb  tots  els  seus  dígits  que millor  s'ajusta  a  la  descripció  de  l'activitat 
objecte del projecte. 

(3) Per  a  l'activitat  principal  del  sol∙licitant:  Indique's  l'epígraf  de  la  Classificació  Nacional 
(CNAE‐2009) que millor s'ajusta a la descripció de l'activitat principal del sol∙licitant. 

Per a  l'activitat del projecte:  Indique's  l'epígraf de  la CNAE‐2009 que millor  s'ajusta a  la 
descripció de l'activitat objecte del projecte. 

(4) Indicar el programa d'ajudes al que desitja acollir‐se. 

(5) Article  13  38/2003,  de  17  de  novembre,  Llei  General  de  Subvencions:  Requisits  per  a 
obtenir la condició de beneficiari o entitat col∙laboradora: 

1. Podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col∙laboradora les persones o entitats que es 
troben en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les quals concórreguen les 
circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la convocatòria. 

2. No  podran  obtenir  la  condició  de  beneficiari  o  entitat  col∙laboradora  de  les  subvencions 
regulades  en  aquesta  llei  les  persones  o  entitats  en  les  qui  concórrega  alguna  de  les 
circumstàncies  següents,  llevat  que  per  la  naturalesa  de  la  subvenció  s'exceptue  per  la  seua 
normativa reguladora: 

a) Haver  sigut  condemnades mitjançant  sentència  ferma  a  la  pena  de  pèrdua de  la  possibilitat 
d'obtenir  subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació,  suborn, malversació de 
cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il∙legals o delictes urbanístics. 

b) Haver sol∙licitat la declaració de concurs voluntari, haver sigut declarats insolvents en qualsevol 
procediment,  trobar‐se  declarats  en  concurs,  llevat  que  en  aquest  haja  adquirit  l'eficàcia  un 
conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, 
de 9 de juliol, Concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de 
qualificació del concurs. 

c) Haver donat lloc, per causa de la qual hagueren sigut declarats culpables, a la resolució ferma 
de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració. 

d) Estar  incursa  la  persona  física,  els  administradors  de  les  societats mercantils  o  aquells  que 
ostenten  la  representació  legal  d'altres  persones  jurídiques,  en  algun  dels  supòsits  de  la  Llei 
3/2015,  de  30  de març,  reguladora  de  l'exercici  de  l'alt  càrrec  de  l'Administració  General  de 
l'Estat, de  la  Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del Personal al  Servei de  les 
Administracions  Públiques,  o  tractar‐se  de  qualsevol  dels  càrrecs  electius  regulats  en  la  Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establits en la mateixa 
o en la normativa autonòmica que regule aquestes matèries. 

e) No trobar‐se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determine reglamentàriament. 

f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal. 

g) No  trobar‐se  al  corrent  de  pagament  d'obligacions  per  reintegrament  de  subvencions  en  els 
termes que reglamentàriament es determinen. 
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h) Haver  sigut  sancionat mitjançant  resolució  ferma  amb  la  pèrdua  de  la  possibilitat  d'obtenir 
subvencions conforme a aquesta o altres lleis que així ho establisquen. 

i) No  podran  accedir  a  la  condició  de  beneficiaris  les  agrupacions  previstes  en  l'article  11.3, 
paràgraf  segon  quan  concórrega  alguna  de  les  prohibicions  anteriors  en  qualsevol  dels  seus 
membres. 

j) Les prohibicions d'obtenir subvencions afectaran  també a aquelles empreses de  les quals, per 
raó  de  les  persones  que  les  regeixen  o  d'altres  circumstàncies,  puga  presumir‐se  que  són 
continuació  o que deriven,  per  transformació,  fusió  o  successió,  d'altres  empreses  en  les  quals 
hagueren concorregut aquelles. 

3. En cap cas podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col∙laboradora de les subvencions 
regulades en aquesta  llei  les associacions  culpables en  les  causes de prohibició previstes en els 
apartats  5  i  6  de  l'article  4  de  la  Llei  Orgànica  1/2002,  de  22  de març,  reguladora  del  Dret 
d'Associació. 

Tampoc  podran  obtenir  la  condició  de  beneficiari  o  entitat  col∙laboradora  les  associacions 
respecte  de  les  quals  s'haguera  suspès  el  procediment  administratiu  d'inscripció  per  trobar‐se 
indicis  racionals  de  *ilicitud  penal,  en  aplicació  del  que  es  disposa  en  l'article  30.4  de  la  Llei 
Orgànica 1/2002, en tant no recaiga resolució judicial ferma en la virtut de la qual puga practicar‐
se la inscripció en el corresponent registre. 

4. Les prohibicions contingudes en els paràgrafs b), d), i), f), g), h), i) i j) de l'apartat 2 i en l'apartat 
3  d'aquest  article  s'apreciaran  de  forma  automàtica  i  subsistiran  mentre  concórreguen  les 
circumstàncies que, en cada cas, les determinen. 

5. Les prohibicions contingudes en els paràgrafs a) i h) de l'apartat 2 d'aquest article s'apreciaran 
de  forma  automàtica.  L'abast  de  la  prohibició  serà  el  que  determine  la  sentència  o  resolució 
ferma.  En  defecte  d'açò,  l'abast  es  fixarà  d'acord  amb  el  procediment  determinat 
reglamentàriament,  sense que puga excedir de  cinc anys en  cas que  la prohibició no derive de 
sentència ferma. 

6. L'apreciació i abast de la prohibició continguda en el paràgraf c) de l'apartat 2 d'aquest article 
es determinarà d'acord amb l'establit en l'article 21, en relació amb l'article 20.c) del text refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2002, 
de 16 de juny. 

7. La justificació per part de les persones o entitats de no estar culpables en les prohibicions per a 
obtenir  la  condició  de  beneficiari  o  entitat  col∙laboradora,  assenyalades  en  els  apartats  2  i  3 
d'aquest  article,  podrà  realitzar‐se  mitjançant  testimoniatge  judicial,  certificats  telemàtics  o 
transmissions  de  dades,  d'acord  amb  l'establit  en  la  normativa  reglamentària  que  regule  la 
utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de 
l'Estat  o  de  les  comunitats  autònomes,  o  certificació  administrativa,  segons  els  casos,  i  quan 
aquest  document  no  puga  ser  expedit  per  l'autoritat  competent,  podrà  ser  substituït  per  una 
declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa o notari públic. 

(6) Veure:  

Guia definició de PIME en la zona de descàrregues de la pàgina web d’IVACE / Normativa 
Europea/Guia definició de PIME.  

Normativa  Definició  PIME  en  la  zona  de  descàrregues  de  la  pàgina  web  d’IVACE 
/Normativa Europea/Dret de Competència/Reglament d'Exempció per Categories (annex I) 

(7) Definició de PIME: Article 4: Dades que cal prendre en compte per a calcular els efectius, 
els imports financers i el període de referència 

3. En empreses de nova creació que no hagen tancat encara els seus comptes, s'utilitzaran dades 
basades en estimacions fiables realitzades durant l'exercici financer.” 

(8) Es  consideraran  així  mateix  empreses  vinculades  les  que  mantinguen  alguna  de  les 
relacions que s'indiquen a continuació (una empresa que posseeix la majoria dels drets de 
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vot dels accionistes o  socis d'una altra empresa, una empresa que  té dret a nomenar o 
revocar a la majoria dels membres de l'òrgan d'administració, adreça o control d'una altra 
empresa, una empresa que té dret a exercir una  influència dominant sobre una altra, en 
virtut d'un contracte celebrat amb ella o d'una clàusula estatutària de la segona empresa o 
una empresa, accionista d'una altra o associada a una altra, controla sola, en virtut d'un 
acord celebrat amb altres accionistes o socis de  la segona empresa,  la majoria dels drets 
de vot dels seus accionistes o socis) a través d'una persona  física o un grup de persones 
físiques que actuen de  comú acord,  si aquestes empreses exerceixen  la  seua activitat o 
part de la mateixa en el mateix mercat de referència o en mercats contigus. 

Es  considerarà mercat  contigu  el mercat  d'un  producte  o  servei  situat  en  una  posició 
immediatament anterior o posterior a la del mercat en qüestió. 

(9) Ídem 6. 

(10)  Definició de PIME: Article 4: Dades que cal prendre en compte per a calcular els efectius, 
els imports financers i el període de referència 

“1. Les dades seleccionades per al càlcul de personal i els imports financers seran els corresponents a 
l'últim exercici comptable tancat i es calcularan sobre una base anual. Es tindran en compte a partir 
de la data en la qual es tanquen els comptes. El total de volum de negocis es calcularà sense l'impost 
sobre el valor afegit (IVA) ni tributs indirectes. 

2. Quan una  empresa,  en  la data de  tancament dels  comptes,  constate que  s'han  excedit  en un 
sentit o en un altre, i sobre una base anual, els límits d'efectius o financers enunciats en l'article 2, 
aquesta circumstància solament li farà adquirir o perdre la qualitat de mitjana o xicoteta empresa, o 
de microempresa, si aquest excés es produeix en dos exercicis consecutius. 

3. En empreses de nova creació que no hagen  tancat encara els seus comptes, s'utilitzaran dades 
basades en estimacions fiables realitzades durant l'exercici financer.” 

(11)  Ídem 8. 

(12)  Instruments de control ambiental segons la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, 
de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana: 

• EMAS (només s'admetran quan foren anteriors al 31 de juliol de 2014 i l'activitat i/o 
ubicació de  l'interessat per a  la qual va ser concedida no haguera sigut objecte de 
modificació). 

• Autorització Ambiental Integrada (AAA):  

S'exigeix  per  a  la  implantació  i  funcionament  de  les  activitats  amb major  potencial 
contaminador  susceptibles de  generar  impactes  considerables.  En  concret, per  a  les 
activitats incloses en l'annex I de la Llei 6/2014. 

En el cas de la AAI, l’IVACE només entendrà acreditat el compliment de les disposicions 
de la Llei 6/2014 transcorregut el termini d'un mes des de la presentació, per part del 
beneficiari, de la declaració responsable d'inici de l'activitat davant la Direcció general 
amb  competències  en matèria  de  prevenció  i  control  integrats  de  la  contaminació, 
sense que haja intervingut manifestació en contra per part de la mateixa.  

• Llicència Ambiental: S'exigeix per a  les activitats de  titularitat pública o privada que, 
no  estant  sotmeses  a  autorització  ambiental,  tenen  una  moderada  incidència 
ambiental que exigeix la seua submissió a autorització prèvia. En concret, són les que 
figuren en l'annex II de la Llei 6/014.  

En el cas de les llicències ambientals, l’IVACE només entendrà acreditat el compliment 
de  les disposicions de  la  Llei 6/2014,  si  en  el  termini d'un mes  a  explicar des de  la 
presentació de la comunicació de posada en funcionament, la corporació local no ha 
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manifestat la seua disconformitat, ha emès expressament informe de conformitat o si 
s'ha  presentat  davant  el  mateix  certificat  expedit  per  entitat  col∙laboradora  en 
matèria de qualitat ambiental  (OCA) que acredita  l'adequació de  la  instal∙lació a  les 
condicions fixades en la llicència ambiental. 

• Declaració Responsable Ambiental: 

S'exigeix per a  les activitats que atenent a  la  seua escassa  incidència ambiental, no 
estan incloses ni en el règim d'autorització ambiental integrada ni en el de la llicència 
ambiental,  i que  incomplisquen alguna de  les condicions establides en  l'annex III de 
la Llei 6/2014. 

En  el  cas  de  les  Declaracions  Responsables  Ambientals,  l’IVACE  només  entendrà 
acreditat el compliment de  les disposicions de  la Llei 6/2014 si es compleix alguna de 
les següents circumstàncies: 

a.  Si  transcorregut  el  termini  d'un  mes  des  de  la  presentació  de  la  declaració 
responsable,  no  s'ha  dictat  per  l'ajuntament  resolució  motivada  de  cessament 
d'activitat. 

b.  Si  amb  anterioritat  al  venciment d'aquest  termini,  l'ajuntament ha  girat  visita de 
comprovació i s'ha estès acta de conformitat, o 

c.  Si  l'ajuntament  emet  a  petició  de  l'interessat  certificat  de  conformitat  amb 
l'obertura.  

• Comunicació d'Activitats Innòcues:  

S'exigeix per a aquelles activitats sense incidència ambiental en tant que complisquen 
totes les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014.  

En el cas de  la Comunicació d'activitat  innòcua,  l’IVACE només entendrà acreditat el 
compliment  de  les  disposicions  de  la  Llei  6/2014  si  potestativament,  l'interessat 
sol∙licita  de  l'ajuntament  la  consignació  en  la  comunicació  presentada  o mitjançant 
certificat exprés, de la seua conformitat. 

• Exempta  d'obligació:  Es  tracta  d'aquelles  empreses/entitats  que  no  requereixen 
d'instrument d'intervenció administrativa ambiental de conformitat amb els  supòsits 
d'exempció previstos per la legislació mediambiental d'aplicació. 

En aquests casos,  l’IVACE només entendrà acreditada  l'exempció si  l'interessat aporta 
a  l’IVACE  certificat  de  l'Ajuntament/Conselleria  competent  que  acredite  que 
l'empresa/entitat  beneficiària  de  l'ajuda  no  està  obligada  de  conformitat  amb  la 
normativa  ambiental  vigent  a  disposar  d'instrument  d'intervenció  administrativa 
ambiental. 

(13)  Article 42. Quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat. 

“1. Les empreses públiques  i privades que empren a un nombre de 50 o més  treballadors vindran 
obligades  al  fet  que  d'entre  ells,  almenys,  el  2  per  100  siguen  treballadors  amb  discapacitat.  El 
còmput  esmentat  anteriorment  es  realitzarà  sobre  la  plantilla  total  de  l'empresa  corresponent, 
qualsevol  que  siga  el  nombre  de  centres  de  treball  d'aquella  i  qualsevol  que  siga  la  forma  de 
contractació  laboral que  vincule als  treballadors de  l'empresa.  Igualment  s'entendrà que  estaran 
inclosos en aquest còmput els treballadors amb discapacitat que es troben a cada moment prestant 
serveis en les empreses públiques o privades, en virtut dels contractes de posada a disposició que les 
mateixes hagen celebrat amb empreses de treball temporal. 

De  manera  excepcional,  les  empreses  públiques  i  privades  podran  quedar  exemptes  d'aquesta 
obligació,  de  forma  parcial  o  total,  bé  a  través  d'acords  arreplegats  en  la  negociació  col∙lectiva 
sectorial d'àmbit estatal  i, en defecte d'açò, d'àmbit  inferior, a tenor del que es disposa en  l'article 
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83. 2  i 3, del Text Refós de  la Llei de  l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
1/1995,  de  24  de  març,  bé  per  opció  voluntària  de  l'empresari,  degudament  comunicada  a 
l'autoritat  laboral,  i  sempre  que  en  tots  dos  suposats  s'apliquen  les mesures  alternatives  que  es 
determinen reglamentàriament. 

2. En  les ofertes d'ocupació pública es reservarà un contingent per a ser cobert per persones amb 
discapacitat, en els termes establits en la normativa reguladora de la matèria.” 

(14)  El projecte objecte de l'ajuda haurà d'estar localitzat a la Comunitat Valenciana. 

(15)  Es poden obtenir les coordenades per mitjà de l'enllaç web facilitat. En ell hi ha una ajuda 
específica per a qui ho precise. 

(16)  En cas que el projecte no comporte creació d'ocupació, indique's expressament. 


