BASES REGULADORES PER AL PROCEDIMENT DEL
"COL• LE XEC 2019"
PER ALS COMERÇOS DE RIBA‐ROJA DE TÚRIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El "COL•LE XEC" pretén un xicotet alleujament econòmic a les famílies en les despeses
ocasionades en el material escolar de la tornada al col∙le i té com a finalitat garantir
l'educació de qualitat a tots els xiquets i xiquetes del municipi, també suposa una acció
més d'impuls i foment del comerç local de proximitat (ja que el "Col•le Xec" només
pot ser bescanviat en els comerços del municipi), evitant la desviació de la despesa a
altres localitats i a altres formats comercials.
Este 2019 l'ajuda del "COL•LE XEC", està obert amb exclusivitat als productes
relacionats amb la "la tornada al col∙le", i obri les portes a tot el comerç local dedicat a
la venda de material relacionat amb la tornada al col∙le. Seran les famílies, les que
posteriorment decidiran en quins articles volen gastar el seu "Col•le Xec".

1.‐ OBJECTIUS
-

Ajudar les famílies en les despeses que suposa la tornada al col∙le.

-

Contribuir a l’alumna dispose del material necessari per a la tornada al col∙le, i
amb això aprofundir en la millora de la qualitat educativa.

-

Impulsar i fomentar el comerç local de proximitat.

2.‐ DENOMINACIÓ

"COL•LE XEC"

3.‐ DESTINATARIS

Tots els comerços minoristes de proximitat de venda de material relacionat amb la
tornada al col∙le i que desenvolupen la seua activitat en el municipi de Riba‐roja de
Túria, amb independència de la forma jurídica que adopten i que estiguen donats
d'alta en l'IAE (declaració censal) almenys 3 mesos de la data de l'aprovació d'esta
iniciativa.

4.‐ PRESSUPOST DEL PROJECTE
El pressupost del projecte es finançara amb càrrec a l'aplicació pressupostària
3260/489.05 en el pressupost 2018 prorrogat per al 2019, denominat “Xec Escolar”

5.‐ DEFINICIONS
Seran considerats articles inclosos en el "Col•le Xec" tots aquells que tinguen una
relació directa amb el món escolar, els col∙legis i "la tornada al col∙le", obrint de
manera clara la consideració d'escolar a aquells comerços, per ser moltes i de diferent
naturalesa les necessitats dels xiquets com:
-

Material escolar
Roba i complements
Calçat
Uniformes
Activitats extraescolars
Mobiliari escolar
Material esportiu escolar
Articles d'higiene per als xiquets
Equips informàtics
Il∙luminació de zones d'estudi
Llibres de lectura, diccionaris i agendes
Ulleres graduades i lents de contacte

Queden exclosos dins del "Col•le Xec" els llibres de text, joguets, ulleres de sol i tots
aquells articles no relacionats amb la tornada al cole dels xiquets.

6.‐ QUANTITAT DEL XEC

La quantitat de l'ajuda pel Xec serà de 50 euros, fraccionat en 4 vals de 10 euros i 2 de
5 euros.

7.‐ SOL∙LICITUD DE PARTICIPACIÓ

La participació dels comerços i comerciants serà voluntària i requerirà la confirmació
expressa dels mateixos, per mitjà d'una sol∙licitud de participació en este projecte, la
qual podrà passar a recollir a les dependències de la Regidoria de Comerç (C / Eusebio
Benedito, 30) i presentar al Registre General de l'Ajuntament, adjuntant la següent
documentació:
-

Sol∙licitud segons model oficial.
Relació de productes de venda que puguen ser objecte de justificació dins el "
Col•le Xec".
Fotocòpia conpulsada del CIF del comerç.
Fotocòpia de l'últim rebut d'autònom.
Declaració responsable de nombre de persones contractades legalment pel
comerç.
Declaració que el material que es va a subministrar estarà exclusivament
relacionat amb la tornada al col∙le dels xiquets.
Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social o Declaració responsable si no n’hi ha.
Alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques o Declaració Censal (Model 036 o
037 o document DUE del CIRCE).

8.‐ REQUISITS I OBLIGACIONS

Els comerços que vullguen participar en la iniciativa han de complir amb una sèrie de
requisits i comprometre’s a una sèrie d'actuacions:

a) Estar donats d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques o Declaració Censal
(model 36 o 037) amb anterioritat a l'aprovació de la iniciativa com a mínim
tres mesos.
b) Que els productes que oferisquen per a la iniciativa del "Col•le Xec"
coincideixen amb els del seu epígraf de l'Impost d'Activitats o Declaració Censal
i siguen material relacionat exclusivament amb la tornada al col∙le.
c) Estar al corrent, com a requisit general per a contractar amb l'Administració,
en les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
d) Fer una declaració jurada de legalitat del personal contractat, així com
comprometre’s a justificar qualsevol extrem davant l'òrgan que corresponga.
e) A elaborar nota d’ entrega del material escolar fins a esgotar el total de l'ajuda.
f) A emetre la factura corresponent a l'Ajuntament.

9.‐ TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL∙LICITUDS
Fins al 12 de juliol de 2019, en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o per la
seu electrònica d'aquesta entitat (FACe).

10.‐ TERMINI PER CANVIAR EL "COL•LE XEC".
Els beneficiaris només podran canviar els vals en els comerços del municipi durant el
període comprès des de l’entrega dels mateixos fins el 31 d’octubre del 2019.
11.‐ TERMINI DE PRESENTACIÓ DE FACTURES
Abans del 30 de novembre del 2019. No s'admetran factures expedides ni presentades
amb posterioritat al 30 de novembre de 2019.
La justificació de la subvenció es realitzarà amb l'aportació de la factura per part dels
comerços, a la qual s'ajuntaran els vals del material amb una descripció clara i
detallada del concepte.
L'Ajuntament de Riba‐roja no es farà càrrec de factures que no adjunten els vals
corresponents.
Les factures expedides pels comerços es presentaran bé en el Registre General de
l'Ajuntament de Riba‐roja de Túria, bé en el Punt General d'Entrada de Factures
Electròniques de l'Administració General de l'Estat (FACe), segons corresponga, en els
termes de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el sector públic; excloent‐se de

l'obligació de presentar factura electrònica respecte d'aquelles l'import del qual siga
de fins a 5.000,00 euros.
En aquells casos que per obligació legal existisca l'exigència de presentar les factures
pel (FACe), els comerciants hauran de presentar els vals en registre d'entrada de
l'Ajuntament indicant a què número de factura pertanyen.
Els requisits de les factures i la resta d'obligacions inherents a les mateixes, s'ajustaran
al que disposa el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

12.‐ CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ARTICLES
L'Ajuntament vetllarà i controlarà que els productes subministrats i finançats amb el
"Col•le Xec", són efectivament articles inclosos en l'apartat 6 d'aquestes bases.
L'Ajuntament en cas de detectar que algun comerç subministra algun material no
inclòs en aquest objecte de la convocatòria i el factura com articles acollits al "Col•le
Xec", quedarà automàticament exclòs d'aquesta convocatòria a més de no poder
participar en la convocatòria l'any següent.

13. PUBLICITAT

Les presents bases seran publicades en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament, al web
municipal i en les xarxes socials (facebook).

EN./NA_________________________amb número de DNI_____________ i com a
titular
del
comerç____________________________
situat
al
carrer
_________________________________ de Riba‐roja de Túria i telèfon
______________
l'activitat
comercial
és
la
venda
minorista
de
______________________________________________________.

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT

Que el nombre de treballadors legalment que té el meu comerç és de _______.

Riba‐roja de Túria, a ____ de ________________ de 2019.

Signat.:

EN./NA_________________________amb número de DNI _____________ i com a
titular
del
comerç____________________________
situat
al
carrer
_________________________________ de Riba‐roja de Túria i telèfon
______________
l'activitat
comercial
és
la
venda
minorista
de
______________________________________________________.

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT

Que estic al corrent tant de les obligacions tributàries com de la Seguretat Social.

Riba‐roja del Túria, a ____ de ________________ de 2019.

Signat.:

EN/NA_________________________amb número de DNI ______________ i com a
titular
del
comerç____________________________
situat
al
carrer
_________________________________ de Riba‐roja de Túria i telèfon
______________
l'activitat
comercial
és
la
venda
minorista
de
______________________________________________________.

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT

Que el material que vaig a subministrar finançable mitjançant el "Col•le Xec", és
efectivament articles relacionats amb la tornada al col∙le del xiquet/xiqueta, no
subministrant ni llibres de text, ni joguets, ni altre material no susceptible de la
finalitat d’aquest xec.

Riba‐roja de Túria, a ____ de ________________ de 2019.

Signat .:

