ANUNCI DE L’AJUNTAMENT D’ATZENETA SOBRE APROVACIÓ DE LES
BASES REGULADORES PER A LA CONCESIÓ D’AJUDES DIRECTES “PARÈNTESI”

PLA RESISTIR ATZENETA 2021 –II CONVOCATÒRIA
Primera. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES
I.- L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació
d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 a pandèmia internacional.
Per a fer front a la crisi sanitària al nostre país, ha sigut necessari adoptar mesures
excepcionals que han suposat la limitació de l'activitat econòmica en molts sectors
productius i aquesta situació persisteix en l'actualitat.
II.- Per part de la Generalitat Valenciana, conscient de la complicada situació que estem
vivint i que hi ha sectors especialment afectats per la mateixa a conseqüència de les
restriccions adoptades, mitjançant Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, s'ha
aprovat la creació d'un Pla d'ajudes Resistir, dotat amb 160 milions d'Euros, aportats en
un 62,5% per la Generalitat, en un 22,5% per les Diputacions Provincials, i el 15%
restant pels Ajuntaments.
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III.- La participació del municipi d’ATZENETA D’ALBAIDA en el Pla Resistir ascendeix a
47.080,00 d'euros, segons l'Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell,
pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als
sectors més afectats per la pandèmia.
L'Ajuntament d’Atzeneta, mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 2021-0022 de data 1 de
febrer de 2021, va acordar acceptar l'ajuda contemplada en el Decret llei 1/2021, de 22
de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en
cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia; (DOGV número 9005, de
26.01.2021) i es va comprometre a aportar l'import de 7.062,00 €, al que ascendeix el
seu percentatge de participació, aixó com complir amb la resta de les obligacions
contemplades en l'esmentat decret llei.
IV.- Conforme al que es disposa en el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel
qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors
més afectats per la pandèmia, concorren circumstàncies singulars i raons d'interés
públic, social i econòmic que dificulten la convocatòria pública d'aquestes ajudes i
justifiquen el seu atorgament en règim de concessió directa, d'acord amb el que es
preveu en l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
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V.- Per acord de Ple de 25 de febrer de 2021, l’ajuntament en Ple aprova i convoca les
Ajudes Pla Resistir. Aquesta primera convocatòria està destinada als sectors econòmics,
segons codificació CNAE, establits en l'annex I del Decret Llei 1/2021, de 22 de gener de
2021, del Consell. S'hi han presentat un total de 12 sol·licituds, aprovant-se'n 5 d’acord
amb l’Acta de la Comissió de Baremació de data 11 de maig de 2021 per un import total
de 11.200,00 €.
L'art. 8.4 del Decret Llei 1/2021, de 22 de gener de 2021, del Consell (DOGV 26-1-2021)
estableix que “Si, en aplicar les ajudes, el municipi tinguera un excedent de recursos
sense utilitzar en aquests sectors més afectats, podrà dedicar aquest excedent a
complementar proporcionalment les ajudes resoltes o dedicar-les a altres activitats
també afectades per la pandèmia i que no hagen sigut contemplades específicament en
els sectors definits en l'annex II.
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Es realitza aquesta II Convocatòria del Pla Resistir d'Atzeneta, per l'excedent de
recursos sense utilitzar, per als sectors econòmics més afectats per la pandèmia que
consten com Annex I de les presents bases reguladores, d'acord amb el llistat CNAE
d'activitats més perjudicades per la pandèmia contemplades en l'annex II del Decret
Llei 1/2021, de 22 de gener de 2021, del Consell (DOGV 26-1-2021) i a l'annex I del
Decret Llei 5/2001, de 12 de març, del Govern central (BOE número 62 de 13 de març
de 2021).
Segona. OBJECTE
Les presents bases tenen per objecte regular la concessió directa, per part de
l'Ajuntament d’Atzeneta, d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses que
desenvolupen la seua activitat en els sectors que s'han vist més afectats per les
mesures de contenció de la pandèmia originada per la Covid-19, tot això en el marc del
qual es disposa pel Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el
Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats
per la pandèmia.
A més, les restriccions imposades al conjunt de la ciutadania per causes
sanitàries han tingut un evident impacte negatiu en la demanda dels serveis que
ofereixen autònoms i microempreses. Per això, és necessari i convenient articular
mesures i actuacions per a evitar que s'originen conseqüències irreversibles per a
l'economia, el desenvolupament empresarial i comercial del municipi i, vetlar perquè
una vegada finalitzada la crisi sanitària es produïsca al més prompte possible una
reactivació de l'economia local.
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En conseqüència, l’objecte és la concessió directa d’ajudes econòmiques als
autònoms i microempreses que s'inclouen en l'àmbit d'aplicació d'aquestes bases amb
la finalitat de contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests
negocis han seguit suportant malgrat la manca o disminució d'ingressos
experimentada, contribuint així a la seua viabilitat econòmica.
Tercera. BASES REGULADORES I NORMATIVA APLICABLE.
1. Les presents bases estableixen el procediment que regirà en l'atorgament, en
règim de concessió directa, de les ajudes “parèntesi” per part de l'Ajuntament
d’Atzeneta objecte d'aquesta convocatòria als efectes previstos per l'article 17 de la
LGS, tenint en compte les especialitats procedimentals establides per l'article 28 de la
mateixa llei per a la concessió directa d'ajudes, així com en la seua normativa de
desenvolupament.
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Així mateix, són conformes amb el que es disposa per les bases d'execució del
Pressupost Municipal per a l'exercici 2021.
2. La convocatòria es regirà, amb caràcter general, pel que es disposa en les bases
reguladores, en l'Ordenança General de Subvencions, en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (d'ara en avant LGS), el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara en avant
RLGS), així com pel Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el
Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats
per la pandèmia i en les Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2021
aprovades juntament amb el Pressupost Municipal aprovat el 30 de desembre de 2020
i, supletòriament, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques i qualsevol altra disposició normativa que per la
seua naturalesa poguera resultar d'aplicació.
Quarta. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
Aquestes ajudes es concedeixen de manera directa, en aplicació del que es
preveu en l'article 22.2.c) en relació amb els apartats 2 i 3 de l'article 28 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per concórrer raons d’interès
econòmic, social i humanitari. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions
deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les
motiven.
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Cinquena. BENEFICIARIS I REQUISITS
Els/les beneficiaris/es finals d'aquestes ajudes seran les persones autònomes i
microempreses amb un màxim de 10 treballadors/es, legalment constituïdes que
duguen a terme les activitats econòmiques enquadrades en els epígrafs establerts en
l'ANNEX I de les presents Normes Reguladores.
Podrà presentar-se un màxim d’una sol·licitud per persona física o jurídica o
entitat. En cas de presentar-se més d’una sol·licitud sols es tindrà en compte la primera
presentada, tenint en compte la data i hora de la seua presentació en el Registre
General de l’Ajuntament.
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Podran acollir-se a la present subvenció, tant les persones físiques o jurídiques com
les comunitats de béns, societats civils i altres entitats econòmiques, sense personalitat
jurídica, legalment constituïdes, que desenvolupen la seua activitat empresarial o
professional que motiva la concessió d’aquestes subvencions i complisquen els
següents requisits:
a) Que est tracte d’autònoms/es o microempreses d’alta en la Seguretat Social i
amb un màxim de 10 treballadors/es, donats/des d’alta en la Seguretat Social en data
31 de desembre de 2020 i que es troben en funcionament en la data de la
convocatòria.
b) Que figuren d’alta en la matrícula municipal de l’Impost d’Activitats
Econòmiques (IAE).
c) Que figuren en el llistat d’exemptes de l’IAE per aplicació dels requisits legals
vigents sempre que figuren d’alta en el Cens d’empresaris, professioansl i retenidors.
d) Que estiguen donats/as d'alta en algun dels epígrafs de CNAE o IAE previstos en
l'Annex I de conformitat amb el que estableix el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del
Consell.
e) No tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament d’Atzeneta.
f) Que el domicili fiscal es trobe en el municipi d’Atzeneta. No obstant, si la
persona interessada o entitat té el domicili de la seua activitat a Atzeneta d’Albaida i
acredita no haver rebut la mateixa ajuda en el municipi on té el seu domicili fiscal,
podrá sol.licitar l’ajuda, per a la qual cosa haurà d’aportar un certificat negatiu de
l’ajuntament corresponent.
g) No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies recollides en l’art. 13.2 i 13.3
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal
(AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
Queden excloses:
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o Administracions Públiques, els seus organismes autònoms, les empreses
públiques i altres ens públics.
o Les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.
Sisena. QUANTIA DE LES AJUDES I DESPESES SUBVENCIONABLES
Les ajudes a atorgar seran les següents, prèvia la corresponent justificació en els
termes que s’indica en l’apartat setè:
1. Una quantitat fixa de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un
màxim de 10 treballadors. Les ajudes seran de 2.000 euros per empresa amb
independència que la forma jurídica amb què es desenvolupe l’activitat siga
empresari/ària individual o societari/ària
2. Una quantitat adicional rersultant de multiplicar 200 € per cada treballador/a
afiliat/da a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes
microempreses i autònoms.
En cap cas l’import de les ajudes podrà ser superior a l’import de les despeses
justificades pels beneficiaris ni podrà superar els 4.000,00 euros en una primera fase
Setena. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
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La participació en el present Pla d'ajudes per part de les persones beneficiàries finals
requerirà la presentació del model normalitzat d'instància d’acord amb l’Annex II, en el
termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l’extracte de
la convocatòria de les ajudes en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Juntament amb la instància s'haurà de presentar la següent documentació:
 DNI del representant legal
 CIF de l’empresa
 Poder de representació del representant legal.
 Estatuts o acta de constitució de l’empresa
 En el cas d’estar exempts de l'IAE: certificació de situació censal (Model 01 AEAT)
 Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social.
 Documentació acreditativa del nombre de treballadors/es a 31 de desembre de
2020, adjuntant els tc2 (relació nominal de treballadors/es) del mes de desembre de
2020.
 Documentació justificativa de les despeses corrents incorregudes des del mes d'abril
de 2020 i el seu pagament tal i com s’especifica a la base huitena.
 Fitxa de manteniment de tercers segons model normalitzat (Annex III)
 Model de Compte justificatiu simplificat segons model normalitzat – Annex IV
 Certificat d’estar al corrent en les seues obligacions tributàries en l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT) i de la Seguretat Social (TGSS)
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La sol.licitud d’ajudes haurà de presentar-se per via telemàtica a través de la
Seu
Electrònica
de
l’Ajuntament
d’Atzeneta
d’Albaida
(https://atzenetadalbaida.sede.dival.es)
La presentació de sol·licitud implica el coneixement i acceptació de les presents
bases reguladores.
Huitena. DESPESES SUBVENCIONABLES
Es consideren subvencionables despeses corrents de l'activitat entesos com aquelles
despeses periòdiques que s’hagen abonat efectivament des de l’1 d’abril de 2020 fins la
data de presentació de la sol.licitud i que resulten indispensables per al
desenvolupament i manteniment de l'activitat. Sense caràcter exhaustiu, entre altres es
tractaria de:
a) Despeses en concepte d'arrendament del local comercial:
Per a la seua justificació junt a la sol·licitud s'haurà d'aportar contracte d'arrendament
en vigor i justificant suficient de pagament de les mensualitats corresponents. En el
contracte d'arrendament, com a arrendatari ha de constar la persona sol·licitant de
l'ajuda.
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No és subvencionable la part proporcional de la despesa per rendes d'arrendament o
quotes hipotecàries sobre immobles destinats a habitatge, encara que l'activitat
s'exercisca en ells.
b) Les compres de mercaderies i aprovisionaments.
Per a la seua justificació s'haurà d'aportar factures de les compres a proveïdors i
documentació acreditativa de l'abonament d'aquestes. No seran admissibles les
despeses corresponents a adquisicions de béns que tinguen la consideració
d'inventariables i/o amortitzables (equips informàtics o audiovisuals, maquinària,
vehicles, instal·lacions, etcètera).
c) Despeses en subministraments d'energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions
(internet, telèfon, etc) vinculats al local comercial on desenvolupa l'activitat comercial.
Per a la seua justificació s'haurà d'aportar les factures i els justificants de pagament
corresponents.
d) Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d'oficina,
serveis de professionals independents (assessories, gestories, informàtics i anàlegs),
equips de protecció individual, primes d'assegurances, publicitat i propaganda vinculats
directament a l'activitat comercial.
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Per a la seua justificació s'haurà d'aportar les factures i els justificants de pagament
corresponents.
e) Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de
l'empresari individual o les quotes a càrrec de l'empresa (quota patronal), en cas de
tindre treballadors en el seu compte o quotes a la seguretat social dels autònoms
col·laboradors (aquestes es consideraran com a un treballador més).
Per a la seua justificació s'haurà d'aportar els rebuts de salari, l'acreditació del seu
pagament i el de les retencions d'IRPF a la AEAT, així com els documents i justificants de
la liquidació i abonament a la Seguretat Social de les corresponents quotes.
f) Despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial.
Per a la seua justificació s'haurà d'aportar documentació justificativa de l'entitat
financera.
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g) Altres despeses corrents vinculades a l'activitat.
Per a la seua justificació s'haurà d'aportar les corresponents factures dels creditors o
proveïdors i justificants de pagament.
Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor
probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil. Les factures hauran d'ajustarse als requisits establits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es
regulen les obligacions de facturació. En cap cas s'admetran com a justificants de
despesa els albarans, les notes de lliurament, tiquets de caixa, justificants de TPV ni
factures proforma.
De les factures i documents ha de deduir-se de manera indubtable que es
relacionen directament amb l'activitat empresarial del sol·licitant.
L'Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment que presente els documents
originals objecte de justificació de la subvenció.
En el seu cas, l'IVA suportat no serà objecte de subvenció, per tindre caràcter
recuperable.
No seran subvencionables interessos deutors de comptes bancaris, interessos,
recàrrecs i sancions administratives i penals ni despeses en procediments judicials. Així
mateix, tampoc són conceptes subvencionables l'IBI, l'Impost del Valor Afegit i la resta
d'impostos i taxes.
No s'admetran com a justificants de pagament dels conceptes anteriors els
pagaments en metàl·lic.
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Les persones beneficiàries hauran de justificar el pagament de les despeses que se
sol·liciten mitjançant els medis que s’indiquen a continuació:
o Transferència bancària: es justificaran mitjançant extracte bancari en que figure
registrada la despesa, on s’identifique el receptor del pagament i la seua coincidència
amb l’emisor de la factura o document justificatiu del pagament.
o Domiciliació bancària: es justificarà mitjançant la notificació bancària de
l’adeudament o còpia d’extracte bancari en que figure la despesa.
o Xec: es justificarà mitjançant còpia del xec emès a nom del proveïdor que emet
la factura i còpia de l’extracte bancari en que figure la despesa.
o Pagament amb targeta: es justificarà mitjançant el document de càrrec del
pagament en el compte bancari on s’identifique el receptor del pagament i la seua
coincidència amb l’emisor de la factura o document justificatiu del pagament.
o En el cas de tractar-se de persones no físiques no s’acceptaran pagaments
realitzats mitjançant targetes que no estiguen a nom de l’entitat.
o Solament s’admeten pagament en efectiu d’un màxim de 300 euros IVA exclòs
en el que conste “Vaig rebre en efectiu” i la identificació del perceptor.
o Qualsevol altre medi de justificació de pagament admès en dret.
Aquestes despeses i la seua justificació no podran haver estat presentades per a la
presentació i justificació d’altres ajudes públiques.
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La presentació de despeses justificades per davall de l'import mínim, implicarà la
reducció de la quantia.
Novena. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES, TRAMITACIÓ I
RESOLUCIÓ
En tractar-se d'una concessió directa de subvencions la valoració de les
sol·licituds es limitarà a comprovar que les despeses degudament acreditades en la
forma prevista en la convocatòria es corresponen efectivament amb els indicats en la
mateixa i es compleixen tots els requisits exigits.
Si les sol·licituds no vingueren emplenades en tots els seus termes, o no foren
acompanyades de la documentació preceptiva, es requerirà a l'entitat sol·licitant,
perquè en un termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents
requerits, amb indicació que, si així no ho fera, es tindrà per desistida la seua petició,
dictant resolució expressa sobre aqueixa sol·licitud, així com la seua notificació.
Realitzades les comprovacions i actuacions pertinents, l’òrgan instructor emetrà
un informe on farà constar les persones beneficiàries, les sol·licituds desestimades i
elaborarà la corresponent proposta de Resolució que serà elevada a l’òrgan competent
per a resoldre.
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La competència per a resoldre la concessió de les subvencions correspondrà a
l’Alcaldia, la qual determinarà mitjançant Resolució, els beneficiaris, la quantia
concedida i, si procedeix, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a que
haja de subjectar-se el beneficiari.
El termini màxim per a resoldre i notificar serà de 3 mesos des de la finalització
del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució expressa suposarà la
desestimació de la sol·licitud per silenci administratiu.
Totes les publicacions relacionades amb les presents bases es realitzaran a través
del Tauler d’Edictes municipals, així com a través de la pàgina web.
Desena. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
La justificació d'aquestes ajudes i el compliment de la seua finalitat es
consideraran realitzades, mitjançant la presentació de tota la documentació exigida en
aquestes normes, per la qual cosa, una vegada resolta la concessió de l'ajuda, es
tramitarà el pagament de la mateixa a la persona beneficiària que es realitzarà en un
pagament únic per la totalitat de l'import concedit, mitjançant transferència bancària al
compte indicat en la sol·licitud, a partir de la data de la resolució de concessió, sense
que siga necessària la constitució de garanties.
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L'Ajuntament d’Atzeneta es reserva la facultat de resoldre i deixar sense efecte
l'ajuda concedida, totalment o parcialment, si el sol·licitant falseja dades, fets o
documents aportats a l’expedient.
Onzena. REINTEGRAMENT DE LES AJUDES
L'incompliment per les persones beneficiàries de qualsevol dels requisits,
condicions, obligacions i altres circumstàncies que van donar lloc a l'atorgament de
l'ajuda, donarà lloc a la incoació, per l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes,
del corresponent expedient, que podrà finalitzar, en el seu cas, amb l'anul·lació de
l'ajuda concedida i l'obligació de reintegrar les ajudes percebudes i els interessos de
demora des del moment del pagament d'aquestes.
Dotzena. AMPLIACIÓ DE LES AJUDES
Si una vegada finalitzat el termini, en aplicar les ajudes, existira un excedent de
recursos sense utilitzar, l'Ajuntament d’Atzeneta podrà dedicar aquest excedent a
complementar proporcionalment les ajudes resoltes en funció de les despeses corrents
justificades en les dos convocatòries.
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Tretzena. FINANÇAMENT DE LES AJUDES
Les ajudes contemplades en la present i anterior convocatòria ascendeixen a a 47.080 €
(a la primera convocatòria es van repartir 11.200 €, quedant un remanent de 35.880 €),
dels quals 29.425 € es corresponen amb l’aportació de la Generalitat Valenciana,
10.593 €, a la Diputació de València i 7.062 € a l’aportació municipal, i es finançaran
amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’estat de despeses 47900.430 del vigent
pressupost municipal.
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Catorzena. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.
Les persones o microempreses beneficiàries de la subvenció estaran sotmeses a les
següents obligacions:
• Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan concedent,
així com qualsevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els
òrgans de control.
• Comunicar a l’entitat qualsevol alteració de les condicions que s’han tingut en
compte per a la concessió de les ajudes recollides en les presents normes. Tota alteració
de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les subvencions podrà donar
lloc a la modificació de la resolució de concessió i eventualment a la seua revocació.
• Reintegrar els fons rebuts en cas de no complir amb els requisits i condicions i
obligacions establertes en les normes, així com els suposats regulats a l’art. 37 de la Llei
38/2003, General de Subvencions (LGS) i en particular, per obtenir la subvenció falsejant
les condicions requerides per a ella o ocultant aquelles que l’hagueren impedida, o
mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer previstes en l’art. 14 de la LGS.
Quinzena. PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES
En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l'informem que les seues
dades personals serán tractades i quedaran incorporades en els fitxers de l’Ajuntament
d’Atzeneta d’albaida, amb la finalitat de prestar els serveis sol.licitats. En aquest sentit,
amb la cessió de les dades, es presta consentiment exprés perquè es puga dur a terme
el tractament d'aquestes, sempre per al compliment de les finalitats anteriorment
indicades.
Així mateix, queda informat/da que podrà exercitar el seu dret d'accés, rectificació,
oposició i supressió (dret a l'oblit), limitació del tractament i sol·licitar la portabilitat de
les seues dades, així com revocar el consentiment prestat, mitjançant registre
electrònic o dirigint-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament en qualsevol de
les formes previstes en la Llei 39/2015.
C/ Verge dels Desemparats, 38 - 46.869 Atzeneta (València)
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Setzena. PUBLICITAT DE LA SUBVENCIÓ
L'Ajuntament d’Atzeneta podrà fer publicitat de la subvenció concedida. Així mateix, i a
l'efecte d'acomplir l'article 18 de la LGS, la concessió de la subvenció implica
l'acceptació de ser inclòs en una llista que se situarà de manera electrònica o per
qualsevol altre mig, en la qual figuraran el nom i import de les persones i empreses
beneficiàries.

DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que les presents bases han sigut aprovades per l’Ajuntament
en Ple, de data 26 de maig de 2021.
El Secretari .- Carles Enric Ibars Fortuño
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Atzeneta d’Albaida data i signatura al marge.
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ANNEX I
Llistat de CNAES beneficiaris de les ajudes Pla Resistir d'Atzeneta
d’Albaida
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II Convocatòria

C/ Verge dels Desemparats, 38 - 46.869 Atzeneta (València)
96 235 91 61 – 96 235 65 59

ANNEX I - Sectors/Codi CNAE
CNAES inclosos en llistat Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell.
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CNAE

DESCRIPCIÓ

IAE

4781

Comerç al per menor de productes alimentaris,
begudes i tabac en llocs de venda i mercadets

E6466
E6639

E6631

4782

Comerç al per menor de productes tèxtils, prendes
de vestir i calcer en llocs de venda i mercadets.

E6631

E6632

E6633

E6634

E6639

4789

Comerç al per menor d’altres productes en llocs de
venda i mercadets.

E6631

E6632

E6633

E6634

E6639

5510

Hotels i Allotjaments similars.

E681

E682

5520

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta
estada

E683

E684

E685

E686

5530

Càmpings

E687

E687.1

E687.2

E687.3

5590

Altres allotjaments

E682

E935

E935.1

E935.2

5610

Restaurants i llocs de menjar

E671
E671.5

5621

Provisió de menjars preparats per a events

E677

E677.1

E677.9

5629

Altres serveis de menjar

5630

Establiment de begudes

E672

E673

E674

E675

E676

5914

Activitats d’exhibició cinematogràfica

E963

7911

Activitats de les agències de viatges

E755

7912

Activitats dels operadors turístics

7990

Altres serveis de reserves i activitats relacionades
amb els mateixos (guies turístics)

A04

P521

P599

P882

P883

8230

Organització de convencions i fires de mostres

E989

P854

9001

Arts escèniques

A011
E965

A018
P86

A019

A02

A03

9002

Activitats auxiliars a les arts escèniques

A011
E965

A012
P852

A018

A019

A05

9003

Creació artística i literària

A021
A033

A022
A039

A029

9004

Gestió de sales d’espectacles

P861

P862

9102

Activitats de museus

E9669

E9823

9103

Gestió de llocs i edificis històrics

E9669

9311

Gestió d’instal·lacions esportives

E9671

E671.1

E6632

E6633

E671.2

E6634

E687.4

E671.3

E671.4

A031

E9681
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A032

9312

Activitats dels clubs esportius

E9672

9313

Activitat dels Gimnasos

A04

A942

E9422

9319

Altres activitats esportives

A04

E9681

P886

9321

Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics

E981

9329

Altres activitats recreatives i d’entreteniment

A018
E9794

A019

E9672

A05

E968

E965

E969

CNAES inclosos en llistat Reial Decret Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures
extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la
Covid-19:
0710 Extracció de minerals de ferro.
1052 Elaboració de gelats.
1083 Elaboració de café, te i infusions.
1101 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.
1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.
1413 Confecció d'altres peces de vestir exteriors.
1419 Confecció d'altres peces de vestir i accessoris.
1420 Fabricació d'articles de pelleteria.
1439 Confecció d'altres peces de vestir de punt.
1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes.
1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques.
1813 Serveis de pre-impressió i preparació de suports.
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1814 Enquadernació i serveis relacionats amb aquesta.
1820 Reproducció de suports gravats.
2051 Fabricació d'explosius.
2441 Producció de metalls preciosos.
2670 Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic.
2731 Fabricació de cables de fibra òptica.
3212 Fabricació d'articles de joieria i articles similars.
3213 Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars.
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
3530 Subministrament de vapor i aire condicionat.
4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir.
4617 Intermediaris del comerç de productes alimentosos, begudes i tabac.
4624 Comerç a l'engròs de cuirs i pells.
4634 Comerç a l'engròs de begudes.
4636 Comerç a l'engròs de sucre, xocolate i confiteria.
4637 Comerç a l'engròs de café, te, cacau i espècies.
4638 Comerç a l'engròs de peixos i mariscos i altres productes alimentosos.
4639 Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentosos, begudes i tabac.
4644 Comerç a l'engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.
4648 Comerç a l'engròs d'articles de rellotgeria i joieria.
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4719 Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats.
4724 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments
especialitzats.
4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats.
4741 Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments
especialitzats.
4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats.
4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats.
4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats.
4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats.
4777 Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en
mercats ambulants.
4789 Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants.
4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats
ambulants.
4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.
4932 Transport per taxi.
4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.
5010 Transport marítim de passatgers.
5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
5110 Transport aeri de passatgers.
5221 Activitats annexes al transport terrestre.
5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.
5223 Activitats annexes al transport aeri.
https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7ESXJNBNESTJJ7AVHAOZSEK4 - Página 15 / 22

(1/1) 08/06/2021 14:26:52
CARLES ENRIC IBARS FORTUÑO (SECRETARIA/O
ACCIDENTAL)

5510 Hotels i allotjaments similars.
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
5590 Altres allotjaments.
5610 Restaurants i llocs de menjars.
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
5629 Altres serveis de menjars.
5630 Establiments de begudes.
5813 Edició de periòdics.
5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica.
7420 Activitats de fotografia.
7711 Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers.
7712 Lloguer de camions.
7721 Lloguer d'articles d'oci i esportius.
7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos.
7729 Lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic.
7733 Lloguer de maquinària i equip d'oficina, inclosos ordinadors.
7734 Lloguer de mitjans de navegació.
7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.
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7739 Lloguer d'una altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p.
7911 Activitats de les agències de viatges.
7912 Activitats dels operadors turístics.
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades
d'oficina.
8230 Organització de convencions i fires de mostres.
8299 Altres activitats de suport a les empreses.
9001 Arts escèniques.
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques.
9004 Gestió de sales d'espectacles.
9102 Activitats de museus.
9103 Gestió de llocs i edificis històrics.
9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
9200 Activitats de jocs d'atzar i apostes.
9311 Gestió d'instal·lacions esportives.
9313 Activitats dels gimnasos.
9319 Altres activitats esportives.
9321 Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics.
9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment.
9523 Reparació de calçat i articles de cuir.
9525 Reparació de rellotges i joieria.
9601 Rentada i neteja de peces tèxtils i de pell.
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9604 Activitats de manteniment físic.

CNAES no inclosos en llistat Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell o llistat Reial
Decret Llei 5/2021, de 12 de març, però afectats a la localitat d'Atzeneta especialment
per la pandèmia de la Covid-19:

CNAE

DESCRIPCIÓ

IAE

9602

Perruqueries i altres tractaments de bellesa

E9721

900

Activitats de creació, artístiques i espectacles

E9654

E9722
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2a CONVOCATÒRIA
ANNEX II – MODEL DE SOL.LICITUD

SOL·LICITUD D'AJUDES ECONÒMIQUES A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES L'ACTIVITAT DE LES
QUALS S'HA VIST AFECTADA PER LA PANDÈMIA PROVOCADA PEL COVID-19 EN EL MARC DEL
PLA RESISTIR AJUNTAMENT D’ATZENETA D’ALBAIDA, PER CONCESSIÓ DIRECTA.

DADES DE L’ INTERESSAT/DA
Entitat: Nom o Raó Social

NIF

Cognoms i Nom Representant

DNI

Domicili a efectes de notificacions

Telèfon

Localitat

Codi Postal

Província

Adreça de correu electrònic:
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DADES DE L’ENTITAT
Domicili fiscal del sol·licitant

Localitat

Codi Postal

EXPOSA que tenint coneixement de les Bases aprovades per l'Ajuntament d’Atzeneta
d’Albaida, que regulen l'atorgament d'Ajudes econòmiques a autònoms i microempreses
l'activitat de les quals s'ha vist afectada per la pandèmia provocada pel Covid-19 en el
marc del “Pla Resistir” aprovat per la Generalitat Valenciana.

SOL·LICITA la seua participació en el procediment de concessió d'aquestes i que se li
concedisquen les ajudes indicades a continuació:

□ Per autònom/a o emprea de màxim 10 treballadors/es (2.000 euros)
□ Per cada treballador/a (200 euros). Número de treballadors/es

Total €
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DOCUMENTACIÓ APORTADA (marcar amb una X on procedisca):
DNI de la persona sol.licitant
CIF de l’empresa
Poder de representació del/de la representant legal
Full de manteniment de tercers. (segons model normalitzat – Annex III)
Estatuts o Acta de constitució de l’empresa
En el cas dels exempts de l’IAE: certificació de situación censal (Model 01 AEAT)
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Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social (Certificat
situació actual)
Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat econòmica amb la
seua data d'alta, el domicili fiscal i, en el seu cas, el del local de desenvolupament
de l'activitat.
Si és el cas, documentació acreditativa del nombre de treballadors/es
contractats/des a 31 de desembre de 2020, adjuntant els TC2 del mes de
desembre.
Si és el cas, documentació acreditativa del nombre d’autònoms
col·laboradors a 31 de desembre de 2020, adjuntant els justificant de les
quotes de la seguretat social del mes de desembre.
Documentació justificativa de les despeses corrents incorregudes des del
mes d’abril (factures i justificants de pagaments), més l’annex IV resum de la
relació de despeses corrents.
Certificat d’estar al corrent en les seues obligacions tributàries en l’Agència
Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i de la Seguretat Social (TGSS)
El/la sol·licitant DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT:
• Que compleix els requisits per a ser beneficiari de les presents ajudes.
• Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la
finalitat prevista.
• Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la
condició de beneficiària i per a ser receptora del pagament establert en la LGS (art.
13.2, 13.3 i 34.5 LGS).
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• Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions de
les persones beneficiàries de subvencions de l’art. 14 LGS.
• Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de mínimes que
li hagueren estat concedides per qualsevol projecte durant els últims tres exercicis
fiscals amb indicació d’import, organisme, data de concessió i règim de les ajudes, o en
el seu cas, declaració de no haver rebut cap ajuda, així com compromís a la major
brevetat les obtingudes amb posterioritat a la presentació de sol·licituds .
• Que la persona sol·licitant es compromet a la comunicació de subvencions amb
la mateixa finalitat concedides amb anterioritat a la presentació de la subvenció i el
compromís de comunicar a la major brevetat les ajudes obtingudes amb posterioritat a
la presentació d’esta sol·licitud.
• Que la documentació justificativa i les còpies presentades són autèntiques, així
com que es compromet a la conservació dels originals durant el termini de prescripció
previst en els arts. 39 i 65 LG
• Que accepta sotmetre’s a les actuacions de control financer que precise la
comprovació de les ajudes per part de l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida..
• Que en cas de tractar-se d’una comunitat de béns, societat civil o altra entitat
econòmica sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que haja transcorregut el
termini de prescripció previst en els arts. 39 i 65 LGS, d’acord amb l’art. 11 LGS.
• Que no s’han emprat ni s’utilitzaran les despeses presentades per a la concessió
d’estes ajudes per a la justificació i obtenció d’altres ajudes públiques.

Atzeneta d’Albaida, a

de

de 2021.

SIGNATURA SOL.LICITANT
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2a CONVOCATÒRIA
ANNEX III
MANTENIMENT DE TERCERS
MANTENIMIENTO DE TERCEROS
Titular:

ALTA-MODIFICACIÓ
ALTA-MODIFICACIÓN
Data/ Fecha:

NIF:

Versió / Versión:

A

DADES PERSONALS/DATOS PERSONALES

Adreça /Domicilio:
Població/Población:

B

Província/Provincia:

CP:

DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS

Entitat financera / Entidad financiera:

Clau / Clave:

Domicili sucursal / Domicilio sucursal:

Clau / Clave:

IBAN

Entitat/ Entidad Oficina

DC

Núm. compte/ Núm. cuenta
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BIC (Identificador de l’entitat)
C DECLARACIÓ / DECLARACIÓN
Declara que són certes les dades anteriorment esmentades que identifiquen el compte i l'entitat financera a través dels
quals desitja rebre els pagaments que, en qualitat de creditor de l’ajuntament d’Atzeneta d’Albaida, puguen
correspondre, i té el poder suficient per això.
Declara que son ciertos los datos arriba reflejados, que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de las
cuales se desea recibir los pagos que en calidad de acreedor del ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida, puedan
corresponder, ostentando el poder suficiente para ello.
Signat / Firmado:
En qualitat de / En calidad de:
NIF:
.
,

de/d’

.
.

de

.

Signatura de l’interessat / Firma del interesado

C/ Verge dels Desemparats, 38 - 46.869 Atzeneta (València)
96 235 91 61 – 96 235 65 59

2a CONVOCATÒRIA

Data
factura(2)

(es poden afegir tantes línies com es necessiten)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Núm.
Factura (2)

Proveïdor
Acreïdor

Data
pagament(2)

Tipus de despesa corrent
(llum, lloguer, gestoria, etc)

TOTAL:

Import(1)
(sense iva)

Que en relació a la sol.licitud d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses, l'activitat de les quals s'ha vist afectada per la pandèmia
provocada pel covid- 19 en el marc del pla resistir Ajuntament d’Atzeneta; es detallen a continuació les despeses corrents relacionades amb
aquestes ajudes:

ANNEX IV.- RELACIÓ DE DESPESES CORRENTS

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7ESXJNBNESTJJ7AVHAOZSEK4 - Página 21 / 22

(1/1) 08/06/2021 14:26:52
CARLES ENRIC IBARS FORTUÑO (SECRETARIA/O
ACCIDENTAL)

Signa:
Nom i cognoms:

Atzeneta, a

de

de 2021

(1) En les factures relacionades només es ficarà la base imponible.
(2) En les quotes de la seguretat social (tant autònoms i autònoms col.laboradors), la data de factura i pagament serà la mateixa. I el número de
factura es ficarà el mes corresponent de la quota.
(2) En les quotes de la seguretat social dels treballadors (TC corresponent), en el número de factura es ficarà el mes corresponent de la quota.
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