INSTRUCCIONS A SEGUIR PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ:
PLA RESISTIR – AJUDES PARÈNTESI

NOTA IMPORTANT!! NO s’admetran INSTÀNCIES DE LA SOL·LICITUD, fins a
l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de València. Tota sol.licitud presentada abans de l’inici d’aquest termini, serà
considerada nul.la.

IMPORTANT!! Llegir aquesta informació abans d'iniciar la tramitació de la sol.licitud.
Consultar les bases abans de realitzar la sol.licitud del Pla Resistir – ajudes parèntesi per
a assegurar-se que compleix tots els requisits d'accés a aquesta.
Enllaç al tràmit Pla Resistir – ajudes parèntesi. (https://atzenetadalbaida.sede.dival.es)
La presentació de la sol.licitud del PLA RESISTIR - AJUDES PARÈNTESI s'efectuarà
realitzant els següents passos:
PAS 1: PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ.
Abans d'accedir a la sol.licitud telemàtica de l'ajuda haurà de tindre preparada la
següent documentació que haurà d'adjuntar posteriorment en el tràmit, degudament
emplenada quan realitze la petició:
CERTIFICACIÓ D'ALTA EN EL RETA. Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial
de Treballadors Autònoms.
Pot obtindre-ho a través del següent enllaç: Sol.licitud Certificació d'alta en el RETA
INFORME DE SITUACIÓ ACTUAL DEL TREBALLADOR/A i a l’efecte d’acreditar la situació
d’alta actual: Sol.licitud d'informe actual
RELACIÓ NOMINAL DE PERSONES TREBALLADORES corresponent al mes de desembre
de 2020 (només en el cas de tindre contractats treballadors).
EN EL CAS D’AUTÒNOMS COL.LABORADORS i a l'efecte d'acreditar el seu número,
rebuts de les quotes de la seguretat social al mes de desembre de 2020.
CERTIFICAT DE SITUACIÓ CENSAL Pot obtindre-ho a través del següent enllaç de
l’AEAT: Sol.licitud Certificat de Situació Censal
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MODEL NORMALITZAT DE SOL.LICITUD (Segons ANNEX II)
BASES\2021_0000000001_Adjunto_ANNEX II MODEL DE SOL.LICITUD.pdf.pdf

MANTENIMENT DE TERCERS (Segons ANNEX III) de titularitat de compte bancari de la
persona treballadora autònoma o microempresa.
BASES\2021_0000000001_Adjunto_ANNEX
III
Tercers-PLA_RESISTIR-Ajuntamentd'Atzeneta OK.pdf.pdf
RELACIÓ DE DESPESES CORRENTS (segons ANNEX IV) i PRESENTAR
d'abril de 2020, de despeses corrents de l'activitat realitzada, per
quantitat sol.licitada, juntament amb document bancari probatori
abonades. BASES\2021_0000000001_Adjunto_ANNEX IV RELACIO
CORRENTS.pdf.pdf
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PAS 2: PRESENTACIÓ DE LA SOL•LICITUD
Haurà d'accedir a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida per a
presentar la instància, mitjançant certificat digital del sol•licitant, certificació de
representant de l'empresa o certificat del representant. En cas contrari serà causa
d'inadmissió.
Seguir els següents passos:
Accedir a la Seu Electrònica Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida - Catàleg de Serveis Instància Genèrica, o també, directament: S’accedirà al tràmit mitjançant el
procediment d’INSTÀNCIA GENERAL al següent enllaç: Instància General
Ficar en la descripció de:
Exposa: Vistes les bases reguladores per a la concessió d’ajudes directes – Ajudes
Parèntesi dins del Pla Resistir 2021
Sol.licita: Ajudes “Parèntesi” Pla Resistir 2021
Adjunte la documentació prèvia que ha recopilat i guardat en el seu PC en el PAS 1.
Assegure's que té tota la documentació preparada per a adjuntar-la a aquesta petició.
Quan haja acabat el tràmit, podrà descarregar-se una CÒPIA ELECTRÒNICA DEL
JUSTIFICANT de presentació de la sol.licitud.
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