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Exposició de motius
L’Ajuntament de Xixona, conscient de les dificultats a promoure la cultura de la
innovació tecnològica en les empreses, ha optat per dur a terme una acció
tan directa com siga possible en aquesta matèria. En aquest sentit es proposa,
amb caràcter pluriennal i sempre en funció dels resultats del programa,
acostar les empreses a una institució sense ànim de lucre nascuda per a
promoure la investigació entre empreses com a forma de millorar-ne la
competitivitat. Aquesta institució a la Comunitat Valenciana és l’Associació per
a la Investigació en la Indústria Agroalimentària (AINIA).
Com a objectiu, aquest programa pretén fomentar la modernització i la
diversificació de la indústria agroalimentària local posant a disposició de les
empreses locals els serveis de l’Institut Tecnològic Agroalimentari. S’espera amb
això iniciar un procés d’innovació tecnològica i de gestió en les empreses
participants per mitjà de la utilització dels serveis terciaris avançats que en
matèria de gestió empresarial i tecnològica pot oferir AINIA.
Article 1. Objecte
És objecte d’aquest Reglament regular aquelles ajudes econòmiques que,
amb vista a la modernització i la diversificació de la indústria agroalimentària
local, es concedisquen a empreses, industrials o comercials, establides al terme
municipal de Xixona. Aquestes ajudes es destinen exclusivament a facilitar a les
empreses locals la utilització de serveis terciaris avançats de l’Institut Tecnològic
Agroalimentari.
Article 2. Beneficiaris i beneficiàries
Seran beneficiaris i beneficiàries de les ajudes que regula aquest Reglament
empreses, amb independència de la forma jurídica, que exercisquen una
activitat relacionada amb la indústria agroalimentària al terme municipal de
Xixona.
Article 3. Ajudes
L’ajuda que regula aquest Reglament consistirà en una subvenció a fons
perdut equivalent a la totalitat o part de l’import satisfet pel o per la sol·licitant
en concepte de quota d’inscripció anual satisfeta a l’Associació d’Investigació
de la Indústria Agroalimentària l’any de sol·licitud de l’ajuda.
Article 4. Presentació de sol·licituds: documentació i termini

Les sol·licituds han de dirigir-se a l’alcalde president o alcaldessa presidenta de
l’Ajuntament de Xixona segons el model de l’annex I i presentar-se en el
Registre d’aquest Ajuntament; cal adjuntar-hi la documentació següent:






Original i dues còpies per a la compulsa de la documentació acreditativa i
identificativa del o la sol·licitant, i si escau, del o la representant legal:
Si és una persona física, fotocòpia del DNI i documentació acreditativa
de la inclusió en el règim especial de treballadors autònoms.
NIF/CIF del o la sol·licitant.
Representant legal: fotocòpia del DNI i poders que acrediten la
representació.
En el cas de societats, escriptura de constitució i número d’inscripció en
el Registre Mercantil.
En el cas de cooperatives o altres agrupacions, estatuts i número
d’inscripció en el registre corresponent.
Fitxa de manteniment de terceres persones.
Fitxa de dades de l’empresa, d’acord amb el model que arreplega l’annex
I d’aquest Reglament.
Breu memòria firmada pel o la sol·licitant en què es pose de manifest
l’interès de l’empresa sol·licitant i els resultats esperats de l’associació a
l’Institut Tecnològic.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 d’octubre de cada any.
Si el termini finalitza en un dia inhàbil, es prorrogarà fins al dia hàbil següent.
Article 5. Resolució de les sol·licituds
Una vegada presentada la sol·licitud d’ajuda, juntament amb les
documentacions requerides, aquestes seran comprovades pel tècnic p
tècnica municipal de l’Oficina de Desenvolupament Econòmic de Xixona.
Amb un informe previ d’aquest, d’acord amb els criteris que exposa el
paràgraf següent, el regidor delegat d’Hisenda hi emetrà una proposta i
l’elevarà a acord de la Comissió de Govern, la qual resoldrà la concessió i la
quantitat de la subvenció.
Les peticions es valoraran d’acord amb els criteris següents i per aquest ordre
de prioritats:
-

-

-

En primer lloc, per la menor capacitat econòmica del o la sol·licitant,
mesurada a través de la facturació de l’exercici immediatament anterior al
moment de la sol·licitud.
En cas d’igualtat entre sol·licituds, es tindrà en compte si es tracta d’una
nova inscripció en AINIA o d’una renovació, i tindrà preferència la nova
inscripció.
Finalment, el tècnic o tècnica de l’Oficina de Desenvolupament Econòmic
de Xixona o un tècnic o tècnica d’AINIA valorarà la memòria adjunta a les
sol·licituds.

En funció de les sol·licituds presentades, l’Ajuntament, a proposta de la
Regidoria de Desenvolupament Econòmic, podrà augmentar la dotació
prevista inicialment, sempre que hi haja una consignació pressupostària
suficient per a atendre l’obligació. Si no hi ha crèdit suficient, es dotarà el que
siga necessari, sempre que hi haja recursos suficients o que siga possible la
minoració de crèdits.
Aquelles sol·licituds no ateses per falta de consignació pressupostària suficient
tindran la consideració de noves inscripcions en AINIA a l’únic efecte de
determinar l’ordre de prioritats en la concessió d’ajudes en l’exercici següent.
La dotació prevista per a l’exercici 1999 és de 464.000 pessetes. En exercicis
posteriors, a proposta de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic,
l’Ajuntament podrà augmentar o disminuir la dotació anual en funció de les
disponibilitats pressupostàries i l’interès despertat entre les empreses locals.
Article 6. Pagament
Es pagarà la subvenció concedida quan es presente la documentació
justificativa adequada de l’activitat per la qual s’ha concedit la subvenció.
Article 7. Justificació de la subvenció
El termini de presentació de la documentació justificativa de l’activitat per la
qual es concedeix la subvenció serà de 20 dies naturals comptadors des de la
data de notificació de l’acord de la Comissió de Govern en què es resolga la
concessió de la subvenció. Si l’últim dia és inhàbil, el termini s’entendrà
prorrogat fins al dia hàbil següent. No presentar la documentació dins del
termini previst comportarà la renúncia, per part del o la sol·licitant, a la
subvenció concedida.
Per a justificar adequadament la subvenció s’han d’aportar els documents
següents:
i
ii
iii

Acreditació de trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb la Hisenda
Municipal emesa per la Intervenció Municipal.
Rebut de l’impost d’activitats econòmiques de l’any en què es concedeix
l’ajuda.
Factura de la quota satisfeta a l’Institut Tecnològic corresponent a l’any de
concessió de l’ajuda.

Article 8. Obligacions del beneficiari o beneficiària
El beneficiari o beneficiària es compromet a facilitar les possibles accions de
col·laboració que es puguen desenvolupar entre l’Ajuntament de Xixona i

l’Institut Tecnològic a fi de millorar el coneixement i la situació de la indústria
local.
L’incompliment per part del beneficiari o beneficiària d’alguna de les
obligacions o els requisits que van donar lloc a l’atorgament de la subvenció
comportarà el reintegrament de les ajudes concedides i de l’import que resulte
de l’aplicació dels interessos de demora des del moment del pagament de la
subvenció; el beneficiari o beneficiària haurà de reintegrar aquesta quantitat
en les arques municipals en el termini d’un mes a partir de la notificació
corresponent.
Article 9. Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor després de la seua aprovació definitiva i la
publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant,
una vegada transcorregut el termini que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/85, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i estarà en vigor fins a la seua
modificació o derogació expressa.

ANNEX I
FITXA D’INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE SUPORT MUNICIPAL AL FOMENT DE LA
MODERNITZACIÓ I LA DIVERSIFICACIÓ DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
LOCAL
NOM DE L’EMPRESA:
PERSONA DE CONTACTE:
CÀRREC EN L’EMPRESA:
ADREÇA:
TELÈFON:
FAX:
ADREÇA ELECTRÒNICA:
ACTIVITAT DE L’EMPRESA:
PRINCIPALS PRODUCTES FABRICATS O COMERCIALITZATS:

ANY DE CREACIÓ DE L’EMPRESA:
NOMBRE APROXIMAT DE TREBALLADORS I TREBALLADORES (no és
imprescindible):
FACTURACIÓ DE L’ÚLTIM EXERCICI:
Declare que les dades indicades damunt són certes i que proporcionen dades
identificatives de l’empresa que represente a l’únic efecte de participar en el
programa de foment de la modernització de la indústria local.
Xixona,

Firma:

de

de

El Sr./La Sra.
el document nacional d’identitat núm.
domicili en
localitat de
l’empresa
en

, amb
amb
de la
, en nom i representació de
, domiciliada
de Xixona.
,

EXPOSA
Que conegut el programa de suport municipal al foment de la modernització i
la diversificació de la indústria agroalimentària local dut a terme a través de la
Regidoria de Desenvolupament Econòmic, considerant que aquesta
participació és d’interès amb vista a afavorir la modernització de l’empresa
que representa mitjançant els avantatges que AINIA facilita als seus associats i
associades.
Que es compromet a facilitar les possibles accions de col·laboració que es
puguen desenvolupar entre l’Ajuntament de Xixona i AINIA a fi de millorar el
coneixement i la situació de la indústria local.
Per tot això,
SOL·LICITA
la participació de l’empresa que representa en el programa de suport
municipal al foment de la modernització i la diversificació de la indústria
agroalimentària local.
Xixona,

de

Firma de la persona sol·licitant.

de

_____________________________________________________________________________
APROVACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL:
Aprovació inicial: Ple de la corporació, 10/05/1999.
Publicació de l’aprovació inicial: BOP Alacant núm. 127, 05/06/1999.
No hi ha suggeriments ni reclamacions en termini.
Publicació de l’aprovació definitiva: BOP Alacant núm. 169, 26/07/1999.

