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Article 1r. Objectiu
És objecte d’aquest Reglament regular aquelles ajudes que, amb vista al
foment de l’ocupació, es concedisquen a empreses i entitats d’economia
social que generen nous llocs de treball, amplien plantilles o mantinguen els
seus llocs de treball i estiguen localitzades al terme municipal de Xixona, així
com aquelles ajudes que es concedisquen per a finançar la constitució com a
treballadors autònoms o treballadores autònomes a persones desocupades
dins del municipi de Xixona.
Article 2n. Persones beneficiàries
1. A l’efecte de les ajudes que regula aquest Reglament, s’entén per PIME
aquelles empreses que reuneixen tots els requisits següents:
- Que no superen els 250 treballadors o treballadores.
- Que tinguen una facturació inferior a 40 milions d’ecus.
- Que el 25% o més del seu capital o els seus drets de vot no pertanga a una
altra empresa, o conjuntament a diverses empreses que no responguen a la
definició de PIME, llevat que es tracte de societats de capital risc, societats
públiques o inversors institucionals que no hi exercisquen cap control.
2. Seran beneficiàries de les ajudes regulades en aquest Reglament les PIME
que tinguen l’objectiu de crear o mantenir llocs de treball:
a) Aquelles empreses que siguen de nova creació o instal·lació al municipi, així
com aquelles altres que facen un projecte d’inversió que forme part d’un
procés de modernització o que implique una ampliació d’instal·lacions, quan
contracten treballadors o treballadores del municipi de Xixona, preferentment
excedentaris o excedentàries d’empreses en crisi del sector torroner.
b) Aquelles entitats d’economia social, com ara cooperatives, societats
limitades laborals o societats anònimes laborals.
c) Persones desocupades inscrites en l’Institut Nacional d’Ocupació que es
constituïsquen com a treballadors autònoms o treballadores autònomes dins
del municipi de Xixona.
A l’efecte del càlcul dels percentatges aplicables a cada concepte, només es
tindran en compte els treballadors i treballadores i els socis i sòcies d’empreses
d’economia social que figuren empadronats al terme municipal de Xixona i els
treballadors i treballadores que no tinguen una relació conjugal o de parentiu
per consanguinitat o afinitat fins al segon grau de l’ocupador o ocupadora, o

amb les persones que ocupen càrrecs de direcció en l’empresa, i que no
siguen socis o sòcies o membres del consell d’administració o l’òrgan que
exercisca les seues funcions en l’entitat sol·licitant.
Article 3r. Ajudes
Les ajudes regulades en aquest Reglament consistiran en:
I. Ajudes a empreses en general
A) Subvenció a fons perdut per l’import satisfet a les arques municipals calculat
segons les taxes vigents per llicència urbanística, llicència d’obertura, així com
qualsevol d’altra relacionada amb l’inici d’una activitat de qualsevol mena,
d’acord amb els percentatges màxims següents:
A.1) Empreses que contracten treballadors o treballadores per un termini mínim
de tres anys a temps complet, o bé per un termini mínim de cinc anys per un
període mínim anual de tres mesos continuats i a temps complet:
Fins a un 25% si es contracten 5 treballadors o treballadores o menys.
Fins a un 50% si es contracten entre 6 i 10 treballadors o treballadores.
Fins a un 75% si es contracten entre 11 i 15 treballadors o treballadores.
Fins a un 99% si es contracten més de 15 treballadors o treballadores.
A.2) Empreses que contracten treballadors o treballadores per un temps mínim
d’un any a temps complet:
Fins a un 10% si es contracten 5 treballadors o treballadores o menys.
Fins a un 25% si es contracten entre 6 i 10 treballadors o treballadores.
Fins a un 50% si es contracten entre 11 i 15 treballadors o treballadores.
Fins a un 75% si es contracten més de 15 treballadors o treballadores.
A.3) Empreses que contracten treballadors o treballadores per un període
inferior a un any, a temps complet:
Fins a un 5% si es contracten 5 treballadors o treballadores o menys.
Fins a un 15% si es contracten entre 6 i 10 treballadors o treballadores.
Fins a un 30% si es contracten més de 10 treballadors o treballadores.
A.4) Empreses que contracten treballadors o treballadores per un període
mínim de tres anys, a temps parcial:
Fins a un 10% si es contracten 5 treballadors o treballadores o menys.
Fins a un 25% si es contracten entre 6 i 10 treballadors o treballadores.
Fins a un 50% si es contracten entre 11 i 15 treballadors o treballadores.
Fins a un 75% si es contracten més de 15 treballadors o treballadores.

B) Subvenció a fons perdut del cost total del projecte tècnic que hagen de
presentar per a iniciar o traslladar una activitat de qualsevol mena al terme de
Xixona, d’acord amb els percentatges màxims següents:
B.1) Quan es tracte d’empresaris o empresàries individuals, fins a un 20%.
B.2) Quan es tracte de societats mercantils que contracten treballadors o
treballadores per un termini mínim d’un any a temps complet o per un termini
mínim de tres anys a temps parcial:
Fins a un 10% si es contracten 5 treballadors o treballadores o menys.
Fins a un 20% si es contracten entre 6 i 10 treballadors o treballadores.
Fins a un 35% si es contracten més de 10 treballadors o treballadores.
Per a tots els casos previstos, si algun treballador o treballadora es dóna de
baixa de l’empresa, aquesta té l’obligació de contractar-ne un altre que
reunisca uns requisits idèntics en un termini màxim d’un mes comptador des del
cessament de l’anterior, fins al compliment total de la duració del contracte
estipulat inicialment.
II. Ajudes a l’economia social en particular
Tota cooperativa, societat anònima laboral o altra entitat d’economia social
que pretenga iniciar o traslladar una activitat de qualsevol mena al terme de
Xixona pot beneficiar-se de les ajudes següents:
A) Subvenció a fons perdut per l’import satisfet a les arques municipals calculat
segons les taxes vigents per llicència urbanística, llicència d’obertura o
qualsevol d’altra relacionada amb l’inici d’una activitat de qualsevol mena,
d’acord amb els percentatges màxims següents:
Fins a un 50% si hi participen 5 treballadors o treballadores o menys.
Fins a un 75% si hi participen entre 6 i 10 treballadors o treballadores.
Fins a un 99% si hi participen més de 10 treballadors o treballadores.
Aquesta subvenció pot ser compatible amb la subvenció de taxes satisfetes a
les arques municipals que l’entitat d’economia social puga obtenir com a
generadora d’ocupació per compte d’altri, que ha de ser calculada d’acord
amb el barem que estableix l’apartat 1 d’aquest article.
B) Subvenció a fons perdut del cost total del projecte tècnic que hagen de
presentar per a iniciar o traslladar una activitat de qualsevol mena al terme de
Xixona, d’acord amb els percentatges màxims següents:
Fins a un 25% si hi participen 5 treballadors o treballadores o menys.
Fins a un 30% si hi participen entre 6 i 10 treballadors o treballadores.
Fins a un 35% si hi participen més de 10 treballadors o treballadores.

III. Ajudes a persones desocupades que es constituïsquen com a treballadors
autònoms o treballadores autònomes
Tota persona desocupada inscrita en l’INEM que es constituïsca com a
treballador autònom o treballadora autònoma al terme municipal de Xixona
pot beneficiar-se de les ajudes següents:
A) Subvenció a fons perdut per l’import satisfet a les arques municipals calculat
segons les taxes vigents per llicència urbanística, llicència d’obertura o
qualsevol d’altra relacionada amb l’inici d’una activitat de qualsevol mena,
per un import màxim del 35%.
Aquesta subvenció pot ser compatible amb la subvenció de taxes satisfetes a
les arques municipals que la persona desocupada que es constituïsca com a
autònoma puga obtenir com a generadora d’ocupació per compte d’altri,
que ha de calcular-se d’acord amb el barem que estableix l’apartat 1
d’aquest article.
B) Subvenció a fons perdut, per un import màxim del 20%, del cost total del
projecte tècnic que hagen de presentar per a iniciar una activitat de qualsevol
mena al terme de Xixona.
Per a ser beneficiari o beneficiària d’aquestes ajudes, la persona desocupada
ha de trobar-se en algun dels col·lectius següents:
- Ser menor de 25 anys i estar inscrit en l’INEM.
- Ser major de 25 anys i estar inscrit en l’INEM amb una antiguitat no inferior a sis
mesos.
- Ser una persona minusvàlida oficialment reconeguda, major de 40 anys o
dona i estar inscrit en l’INEM amb una antiguitat no inferior a tres mesos.
Article 4t. Documentació
Les sol·licituds d’ajudes s’han de presentar en el Registre d’aquest Excm.
Ajuntament de Xixona, acompanyades necessàriament amb la documentació
següent:
A) Per a la sol·licitud d’ajuda a les empreses
a) Còpia del NIF/CIF.
b) Acreditació de personalitat (còpia del DNI, o del document constitutiu
degudament registrat, en el cas de tractar-se de persones jurídiques).
c) Còpia del DNI i acreditació prèvia de la desocupació dels treballadors o
treballadores contractats.
d) Còpia dels contractes de treball, que han de formalitzar-se per escrit i estar
visats per l’oficina d’ocupació.

e) Còpia de l’alta dels treballadors o treballadores contractats en la Seguretat
Social.
f) Certificat d’empadronament dels treballadors o treballadores a contractar.
g) Declaració de cada treballador o treballadora de no tenir cap relació
conjugal o de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau de
l’ocupador o ocupadora, o amb les persones que ocupen càrrecs de direcció
en l’empresa, així com de no ser soci o sòcia ni membre del consell
d’administració o l’òrgan que exercisca les seues funcions en l’entitat
sol·licitant.
h) Declaració jurada o promesa de no haver amortitzat llocs de treball l’any
anterior en virtut d’un acomiadament improcedent, una conciliació
administrativa o judicial, un acomiadament col·lectiu fundat en causes
econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció ni l’extinció d’un
contracte de treball previst en l’article 52.c del Reial decret legislatiu 1/ 95 de
24 de març.
i) Justificació d’estar al corrent d’obligacions fiscals i davant la Seguretat Social.
j) Declaració de no haver iniciat l’activitat en un termini superior als tres mesos
anteriors a la data de petició d’ajudes, o, si escau, declaració de no haver
efectuat un projecte d’inversió que forme part d’un procés de modernització i
ampliació d’instal·lacions, en un termini superior als tres mesos anteriors a la
data de petició d’ajudes.
B) Per a la sol·licitud d’ajudes a l’economia social
a) Fotocòpies compulsades de la targeta d’identificació social.
b) Còpia simple o fotocòpia compulsada de l’escriptura de constitució de la
cooperativa, la societat anònima laboral o l’entitat sol·licitant degudament
registrada.
c) Memòria en relació amb la finalitat, l’objecte de l’ajuda o la subvenció i la
justificació de la necessitat d’aquesta, que ha d’incloure el programa
d’actuacions.
d) Relació de socis i sòcies i certificat d’empadronament de cadascun
d’aquests.
e) Declaració d’alta en l’impost sobre activitats econòmiques.
f) Inscripció de l’empresa en la Seguretat Social corresponent, havent donat
d’alta els treballadors i treballadores que tinga al seu servei.
g) Declaració de no haver iniciat l’activitat en un termini superior als tres mesos
anteriors a la data de la petició de les ajudes.
h) Factura definitiva del projecte tècnic que haja de presentar per a iniciar
aquesta activitat, amb el justificant de pagament corresponent.
i) Compromís exprés de l’empresa de mantenir l’activitat com a mínim 2 anys.
C) Per a la sol·licitud d’ajudes a l’autoocupació
a) Memòria de l’activitat a fer.
b) DNI i targeta NIF.

c) Còpia de la targeta de demanda d’ocupació actualitzada o certificat de
situació de demanda, expedit per l’INEM.
d) Declaració de l’IRPF de l’any anterior o declaració jurada de no ser subjecte
passiu obligat a declarar.
e) Declaració de no haver estat inclòs en qualsevol dels règims especials de la
Seguretat Social per a treballadors o treballadores per compte propi l’any
immediatament anterior a la data de petició de les ajudes.
f) Declaració de no haver iniciat l’activitat en un termini superior als tres mesos
anteriors a la data de petició de les ajudes.
g) Declaració d’alta en l’impost sobre activitats econòmiques.
h) Resolució de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat
Social d’inclusió en el règim especial de treballadors autònoms.
i) Factura definitiva del projecte tècnic que haja de presentar per a iniciar
aquesta activitat, amb el justificant de pagament corresponent.
j) Compromís exprés de mantenir l’activitat com a mínim 2 anys.
k) Certificat d’empadronament.
Article 5è. Del pagament
Una vegada presentades la sol·licitud d’ajuda i la documentació requerida,
seran comprovades pel tècnic o tècnica municipal adscrit al Consell Econòmic
Social. Amb l’informe previ d’aquest, el regidor delegat o regidora delegada
d’Hisenda hi emetrà una proposta i l’elevarà a un acord de la Comissió de
Govern. Quan s’haja ordenat el pagament, caldrà satisfer l’import de l’ajuda al
més aviat possible, sempre que hi haja una consignació pressupostària suficient
per a atendre l’obligació. Si no hi ha crèdit suficient per a atendre l’obligació,
es dotarà el que siga necessari, sempre que hi haja recursos suficients o que
siga possible la minoració de crèdits.
En tot cas, l’import líquid de l’ajuda a percebre pel beneficiari o beneficiària de
l’ajuda no pot superar el total satisfet a les arques municipals per llicència
d’obres, obertura, etc.
Article 6è. Reintegrament de les ajudes concedides
Si les persones destinatàries de les ajudes incompleixen les obligacions respecte
de les quals aquestes van ser atorgades, l’Ajuntament de Xixona exigirà tant
l’import concedit com el que resulte de l’aplicació de l’interès 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 7è. Disposició addicional
Amb caràcter excepcional, i per a totes les peticions d’ajudes que se sol·liciten
abans de finalitzar el primer semestre de 1997, es duplicarà el termini màxim de
tres mesos des de l’inici de l’activitat fins a la data en què se sol·licita l’ajuda.

Article 8è. 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, del
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i estarà en vigor fins a la seua
modificació o la seua derogació expressa.
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