BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Objecte i finalitat
• L’Ajuntament de Xàtiva ha decidit convocar els I Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local de Xàtiva.
• La concessió de premis a l’ús del valencià en el comerç local és una
acció que té com a finalitat potenciar, valorar i guardonar l’ús de la
llengua pròpia en els establiments comercials.

2. Dotació pressupostària
• Els premis tenen una dotació pressupostària de 4.000 €, a càrrec
de l’aplicació pressupostària 3C2.3323.48901 «Política Lingüística. Transferències corrents: altres subvencions» del pressupost del
2021.

3. Beneficiaris i declaració responsable
• Podrà presentar-se a aquest premi qualsevol comerç, empresa i servei
de la ciutat de Xàtiva que desenvolupe la seua activitat a Xàtiva, tant
persones físiques com jurídiques.
• Només es pot presentar una sol·licitud per persona física o jurídica, i
per a un únic establiment.
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• Amb la finalitat de facilitar la simplificació administrativa, la sol·licitud incorpora una declaració responsable, en la qual es declara:
• No incórrer en cap de les prohibicions indicades en l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Agència Tributària, amb la
Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Xàtiva, i s’autoritza l’Ajuntament de
Xàtiva a fer les comprovacions corresponents.
• Les dades que figuren en la sol·licitud i en la documentació aportada són
certes.

4. Modalitat del premi
• S’estableix una única modalitat de premi:

Premi per l’ús del valencià en la retolació i en el material imprés.
• En aquesta modalitat es premia l’ús del valencià en:
• La retolació: exterior, interior i/o de vehicles
• El material imprés:
• cartes i menús diaris
• bosses comercials
• factures i albarans
• fullets comercials i publicitaris
• etiquetatge, adhesius i embolcalls
• publicitat en premsa, en llibrets de falla o d’associacions...
• etcètera
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• Cal aportar un dossier explicatiu amb els mèrits per l’ús del valencià
al·legats (màxim 20 fulls) en el qual s’han d’incloure les fotografies i
les dades que es vol que siguen valorades.
• Les empreses premiades no podran presentar-se novament a aquest
premi fins que no passen quatre edicions més.

5. Criteris de concessió dels premis
• Es formarà una Comissió de Valoració, que serà l’encarregada de valorar els mèrits presentats d’acord amb els criteris següents:
• L’ús normatiu del valencià.			
• El volum del material que comporte l’ús del valencià.
• El període de temps que promou l’ús del valencià al poble i les actituds
positives respecte a la potenciació del valencià en l’àmbit comercial
municipal.

• Les valoracions i decisions de la Comissió de Valoració són inapel·lables.
• La Comissió de Valoració pot declarar desert algun premi, o alguns
premis, si considera que les propostes presentades no presenten un
nivell acceptable d’ús del valencià.
• La Comissió de Valoració està facultada per a resoldre qualsevol dubte que es plantege i per a prendre els acords necessaris per al bon
funcionament del procediment, en tot allò que no estiga previst en
aquestes bases.
• La participació en aquesta convocatòria de premis implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
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6. Quantia dels premis
• Els premis són els següents:

– 1r premi: 550 euros
– 2n premi: 525 euros		
– 3r premi: 475 euros
– 4t premi: 425 euros
– 5é premi: 400 euros
– 6é premi: 375 euros
– 7é premi: 350 euros
– 8é premi: 325 euros
– 9é premi: 300 euros
– 10é premi:275 euros
• Aquests imports estan subjectes a les normatives fiscals vigents.
• A més, l’Ajuntament concedirà a cada premiat un distintiu de reconeixement com a empresa que promociona l’ús del valencià.

7. Compatibilitat dels premis
• Els premis concedits en virtut d’aquesta convocatòria seran compatibles amb qualsevol altre tipus de subvenció o ajuda.
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8. Publicitat de la convocatòria
• L’extracte d’aquesta convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de
la Província de València, pel conducte de la Base de Dades Nacional
de Subvencions.
• La convocatòria es podrà consultar íntegrament en la seu electrònica
de l’Ajuntament de Xàtiva (https://xativa.sedelectronica.es).
• Així mateix, es pot fer publicitat de la convocatòria en webs i xarxes
socials d’aquest ajuntament.
9. Sol·licituds: termini i lloc de presentació, i documentació
• El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a
comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.
• La presentació de la sol·licitud i de la documentació necessària es
farà exclusivament per via telemàtica en la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva (https://xativa.sedelectronica.es) usant el tràmit
«Sol·licitud per a participar en els I Premis a l’Ús del Valencià en el
Comerç Local de Xàtiva».
• La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
• Dossier explicatiu amb els mèrits al·legats (màxim 20 fulls) en el qual s’han
d’incloure les fotos i les dades que es vol que siguen valorades.
• Certificat de l’entitat financera o certificat de la banca electrònica del número de compte en què es vol que s’ingresse el premi.
• Fotocòpia del NIF de l’establiment (o DNI en cas d’autònoms).
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• Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Promoció i
Ús del Valencià de l’Ajuntament de Xàtiva: 96 228 98 00 (extensió
5225) o per correu electrònic a l’adreça promociovalencia@xativa.es.

10. Comissió de Valoració
• El jurat estarà compost per:
• President: l’alcalde o la persona en qui delegue, amb veu i vot.
• Secretari: el tècnic de Promoció Lingüística o la persona en qui delegue, amb veu i vot.
• Vocal: la regidora de Política Lingüística o la persona en qui delegue,
amb veu i vot.
• Vocal: el director de l’Àrea de Cultura o la persona en qui delegue, amb
veu i vot.

11. Resolució i mitjà de publicació
• La Comissió de Valoració valorarà els dossiers presentats i redactarà
una acta amb la proposta de concessió dels premis. Posteriorment,
l’Alcaldia, com a òrgan competent, farà una resolució que inclourà
tant els guanyadors com el premi que han obtingut.
• Atés que no es tindrà en compte cap prova diferent de les adduïdes
pels interessats, es prescindirà del tràmit d’audiència d’acord amb
el que preveu l’article 82.4 de la Llei del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, fet pel qual la resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.
• Aquesta resolució es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament
de Xàtiva (https://xativa.sedelectronica.es) i produirà els efectes de la
notificació.
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12. Lliurament dels premis
• L’Oficina de Promoció i Ús del Valencià comunicarà als guanyadors
el dia, l’hora i el lloc de l’acte simbòlic de lliurament dels premis. La
celebració d’aquest acte està supeditada a l’evolució de la situació
sanitària.

13. Pagament del premi
• El pagament del premi s’efectuarà mitjançant transferència bancària
al compte corrent que s’ha facilitat en la documentació presentada.

14. Recursos
• Contra aquest acte, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se
un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la seua publicació i, potestativament, podrà interposar-se un recurs de
reposició davant d’Alcaldia, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seua publicació, tot això de conformitat amb el que estableixen
els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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