
 

                                                        

 

 

INFORMACIÓ LLISTATS PROVISIONALS CORRESPONENTS A 

L'AMPLIACIÓ DEL CRÈDIT DEL PROGRAMA SUBVENCIÓ RE-ACTIVA 

 

Publicació llistats provisionals: tauler d'edictes de l'Ajuntament de València. 

En la web www.valencia.es: accedeix a l'apartat tràmits i gestions (en el lateral esquera 

de la pàgina), tauler d'edictes, accés a tauler d'edictes electrònic, seleccionar matèria: 

activitat econòmica, ocupació i consum, i ací es encentra el llistat d'edictes, on apareix: 

EDICTE LLISTATS PROVISIONALS CORRESPONENTS A l'AMPLIACIÓ 

DEL CRÈDIT DEL PROGRAMA SUBVENCIÓ RE-ACTIVA. 

Aquests llistats podran ser modificats en funció de si s'estimen les al·legacions que en 

el seu cas es presenten. 

L'Edicte conté un Annex I i un Annex II: 

• Annex I: Llistat provisional de persones proposades com a beneficiàries 

després de l'ampliació del crèdit de la subvenció Re-Activa 

• Annex II: Llistat provisional de persones que han presentat la seua 

sol·licitud abans d'esgotar-se el crèdit ampliat disponible destinat a 

aquestes ajudes i: 

o No han aportat la totalitat de la de la documentació demandada 

en la convocatòria. (conté indicació de la documentació requerida). 

i/o 

o No reuneixen els requisits per a ser persones beneficiàries i/o 

incompleixen alguns dels requisits de la convocatòria, la qual cosa 

suposa la desestimació de la seua sol·licitud. 

 

http://www.valencia.es/


L'Ordre dels llistats és: per ordre alfabètic de 1r cognom, 2n cognom, nom, NIF, Núm. 

Exp., Núm. de Registre de l'última instància presentada, amb data, hora, minut i segon de 

presentació, import (en Annex I) i punt de la convocatòria que no compleixen o que es 

requereix (en Annex II). 

➢  Primer apareixen ordenades les persones físiques i després les persones 

jurídiques. 

 

1. Persones que no apareixen en els llistats: es deu al fet que la seua sol·licitud 

s'ha presentat amb posterioritat a haver-se esgotat el crèdit disponible. 

 

2. Les persones incloses en l'Annex I tenen 5 dies hàbils (des del dilluns 13 de 

juliol fins al divendres 17 de juliol), perquè presenten per Seu Electrònica d'aquest 

Ajuntament, la informació de les seues dades bancàries, existint un tràmit 

especifique en la Seu Electrònica denominat “APORTACIÓ INFORMACIÓ 

COMPTE BANCARI”.  

 

*Si no presenten aquesta informació, es considerarà que es desisteix de la seua 

sol·licitud. 

 

Els beneficiaris també podran presentar al·legacions. Aquest tràmit es podrà realitzar 

tant en seu electrònica com de manera presencial en els registres d'entrada de 

l'Ajuntament de València. 

 

Les persones incloses en aquest Annex II, tenen de 5 dies hàbils (des del dilluns 13 de 

juliol fins al divendres 17 de juliol) per a presentar al·legacions o esmenar la seua 

sol·licitud perquè li faltava documentació. Si esmena la seua sol·licitud, es considerarà 

com a data de Registre d'entrada de la seua sol·licitud de subvenció, la data d'aquesta 

presentació de documentació requerida. 

 

Persones que no es troben en els llistats: algunes persones presenten la instància al seu 

nom en lloc de nom de l'empresa. S'ha de buscar pel nom de l'empresa. 



 

Persones que apareixen en el llistat amb deutes d'Hisenda, Seguretat Social o 

Ajuntament i manifesten que no tenen deutes: pot tractar-se també d'incompliments 

d'obligacions, no sols deutes. El Servei Instructor, sempre que la persona n'hi ha 

autoritzat, ha sol·licitat a aquests organisme la informació en dues dates diferents per a 

confirmar que la primera vegada que es va sol·licitar i va eixir amb deutes, en demanar-

ho per segona vegada, confirmen que tenen deutes. Aquestes persones poden realitzar una 

consulta amb l'Administració corresponent. 

- Si manca el Certificat de Situació Censal: NOMÉS serveix eixe 

document i a més ha d'estar actualitzat (de fa poc), tal com s'especifica en 

la convocatòria. NO s'admet el 036, 037 o qualsevol altre, encara que 

indique l'activitat. Tampoc s'admet la sol·licitud d'aquest certificat sinó el 

CERTIFICAT JA OBTINGUT. En algun cas han aportat un certificat de 

Situació Censal que no correspon a la persona: en aquest cas, segurament, 

és un autònom col·laborador (depén d'un altre autònom principal) i això 

NO s'admet en la convocatòria. Pot ocórrer que, havent presentat el 

Certificat de Situació Censal, figurava que estava de baixa o bé no s'indica 

quina activitat té i en quina data es va donar d'alta. 

 

Autoritzacions per a consultar: Hisenda, Seguretat Social i Ajuntament de València 

i signatura de la Declaració Responsable: 

És possible que no s'haja marcat els requadres de les autoritzacions i per això l'Ajuntament 

no pot demanar la informació. S'ha de revisar la seua sol·licitud i de no haver sigut 

marcades, l'Ajuntament no ha pogut sol·licitar aqueixa documentació i per tant se li 

requereix a l'interessat. 

Les persones que van presentar la sol·licitud per la Red Sara sense instància, havien 

d'incloure en el propi justificant alguna autorització per a demanar els certificats positius 

d'Hisenda, Seguretat Social i Ajuntament (llevat que els presentaren ells) i indicar que la 

persona admetia la Declaració Responsable (o aportar això en un document a part). 

 



Si la sol·licitud la presenta una altra persona que no siga l'interessat i la instància 

tampoc està signada per l'interessat havia d'haver-hi un poder de representació per a 

autoritzar l'Ajuntament a sol·licitar els certificats d'Hisenda i Seguretat Social, ja que són 

dades protegides per la Llei. 

 

Data de la instància: es té en compte l'última aportació de documentació. 

 

Si han fet alguna aportació de documentació en data posterior a la presentació de la 

sol·licitud i apareix en el llistat com que se li requereix per eixa documentació que sí que 

va aportar, es deu al fet que només s'han tingut en compte les aportacions fins que es 

va esgotar el crèdit. 

 

Si no se'ls assigna la quantia pels treballadors/es i ho van marcar en la sol·licitud: 

 

Pot ser que no es aporte la Vida Laboral de l'Empresa i per evitar que es quedaren sense 

subvenció, NO se'ls requereix (lloc en aquest cas el seu expedient tindria la data de 

l'aportació i seria posterior a haver-se esgotat el crèdit). Se'ls concedeix en aquests casos 

la quantia corresponent sense treballadors/as, per a no perjudicar-los. 

 

Alguns presenten la Vida Laboral, però de la persona física, i eixa no és vàlida, ha de ser 

la de l'empresa. Encara que siga un autònom/a té assignat un codi de compte de 

cotització per tindre treballadors/es. No és vàlida la seua vida laboral personal. 

Es tenen en compte només als treballadors que estaven d'alta a 1 de març de 2020. 

 

Quan tenen ajornaments de deutes (Hisenda, Seguretat Social o Ajuntament) si no han 

aportat, a més de l'ajornament, el certificat positiu corresponent de no tindre deutes (tal 

com indica la convocatòria) l'Ajuntament ha sol·licitat eixe certificat (si li ha autoritzat) 

i si ix negatiu és deutor. Ha de consultar amb l'Administració corresponent. 

 



Domicili Fiscal: ha de tindre a València tant el domicili fiscal com el local de 

desenvolupament de l'activitat. Totes dues coses. No serveix tindre només el local a 

València o només el domicili fiscal. 

 

Per què s'ha considerat que la seua activitat no estava tancada? Les activitats que 

poden o no tancar estan regulades en 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 pel 

COVID-19, modificat pel RD 465/2020, que estableix les mesures de contenció en l'àmbit 

de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatius, 

activitats d'hostaleria i restauració, i altres addicionals. 

 

Per què se'ls requereix documentació comptable? Dues possibilitats: 

1- perquè la seua activitat no estava obligada a tancar segons l'RD 463/2020 i en 

aquest cas hauria de justificar el descens de facturació en el mes anterior a la presentació 

de la sol·licitud (mes de març) d'almenys un 75% respecte a la mitjana mensual dels 

últims 6 mesos naturals anteriors a la declaració de l'estat d'alarma. 

2- perquè, encara que haja aportat alguns documents comptables, falten documents 

per a determinar si hi ha hagut o no descens de facturació (per exemple, no indica si hi 

ha hagut o no facturació en la segona quinzena de març, o en tot el mes de març). 

 

Per què m'han donat menys de 2.000 euros si he justificat el descens de la facturació 

en un 75%? Perquè el punt 5.3 de la convocatòria estableix que l'import de la subvenció 

no podrà ser superior al minvament d'ingressos. 

 

Per a realitzar qualsevol consulta poden contactar: 

o via telèfons: 010 i 962087790  

o via e-mail: reactiva@valenciactiva.es  

o via e-mail: emprende@valencia.es  

o Web Xat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva  

mailto:reactiva@valenciactiva.es
mailto:emprende@valencia.es
http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

