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PRIMER. Objecte.
Les presents bases tenen per objecte regular la concessió directa, per part de
l'Ajuntament d’Almussafes, d'ajudes econòmiques a persones autònomes 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 que
s'han adoptat per l'autoritat sanitària, que tinguen el seu domicili fiscal en el
municipi d'Almussafes, tot això en el marc del que disposa 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.
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 persones
autònomes i microempreses. Per això, és necessari i convenient articular mesures i
actuacions per evitar que s'originen conseqüències irreversibles per a l'economia, el
desenvolupament empresarial i comercial del municipi i, vetllar perquè una vegada
finalitzada la crisi sanitària es produeixa el més prompte possible una reactivació de
l'economia local .
En conseqüència, la finalitat perseguida amb la concessió directa de les ajudes
econòmiques a les persones autònomes i microempreses que s'inclouen en l'àmbit
d'aplicació d'aquestes bases és contribuir al sosteniment de les despeses corrents
habituals que aquests negocis han seguit estat suportant tot i la mancança o
disminució d'ingressos experimentada, contribuint així a la seua viabilitat econòmica.
Per tot això, l'objecte és la concessió directa d'ajudes econòmiques a les persones
autònomes i microempreses inclosos en l'Annex I d'aquestes bases amb l'objectiu de
contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han
seguit suportant tot i la mancança o disminució d'ingressos experimentada.
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SEGON. Bases reguladores i normativa aplicable.
1.-Les presents bases estableixen el procediment que regirà en l'otorgament, en règim
de concessió directa, de les ajudes "parèntesi" per part de l'Ajuntament d'Almussafes
objecte d'aquesta convocatòria a l'efecte previst per l'article 17 de la LGS, tenint en
compte les especialitats procedimentals establertes per l'article 28 de la mateixa llei
per a la concessió directa d'ajudes, així com la seua normativa de desenvolupament.
Així mateix, es deriven del que disposa l'Ordenança General de Subvencions de
l'Ajuntament d’Almussafes, que puguen ser-li d'aplicació, Pla Estratègic de
Subvencions 2020-2023 aprovat per l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 9 de
gener de 2020, l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Almussafes, la
Llei 38/2003 de 17 de novembre
2.- La convocatòria es regirà, amb caràcter general, pel que disposen les bases
reguladores, en l'Ordenança General de Subvencions, en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant
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 publicat en el BOP
n.º 10 a data 18 de gener del 2021 i, supletòriament, a 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 puga ser aplicable.
TERCER. Finançament i crèdit pressupostari
La quantia total destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total
de 237.009 euros del vigent pressupost municipal, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 4390.21004.47900 Altres actuacions sectorials - Ajudes Pla Resistir Altres subvencions a Empreses Privades, l’import total correspon a 148.430,63 € a
càrrec de la Generalitat Valenciana, 53.327,03 € a càrrec de la Diputació de València i
35.551,35 € a càrrec de l'Ajuntament, l’import está condicionat a l'efectiva aprovació de
l' expedient de modificació de crèdit corresponent a l'import previst en el Decret Llei
1/2021 del Consell, que aprova el Pla Resistir, aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple
en sessió ordinària celebrat el dia 4 de març de 2021, expedient de Modificació de
Crèdit EXMOC009 / 2021 Suplement de crèdit Pla Resistir i POL a càrrec de RLTGG.
Donat el cofinançament de l'import total, les subvencions es concediran en funció del
crèdit disponible i adequat que en cada moment hi haja, atenent a la disponibilitat de
les aportacions dels respectius copartícips.
QUART. Quantia de les ajudes
La quantia individualitzada a percebre pels beneficiaris es determinarà en la resolució
de concessió mitjançant l'aplicació dels següents criteris:
1. Una quantitat fixa de 2.000 € per cada persona treballadora autònoma o
microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors
identificats en l'Annex II del Decret Llei 1/202, de 22 de gener del Consell.
2. Una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat
Social a 31 de desembre de 2020 de les esmentades microempreses i
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persona treballadora autònoma en els sectors identificats en l'Annex II del
Decret Llei 1/202, de 22 de gener del Consell.
En cap cas l'import de les ajudes podrà ser superior a l'import de les despeses
justificades pels beneficiaris.
En cas que el crèdit disponible, atenent el nombre de sol·licituds que compleixquen els
requisits per accedir a la condició de beneficiaris, no siga suficient per atendre-les
totes, es procedirà a la concessió de les ajudes seguint la data de registre d'entrada
fins a l'esgotament del crèdit.
En el cas que les sol·licituds aprovades no arriben a la quantitat total dotada per
aquest municipi, de conformitat amb l'article 8.b) .4 del Decret-llei 1/2021, de 22 de
gener, del Consell, es procedirà a:
1 ° - Destinar dit excedent a la concessió d'ajudes a persones autònomes i
microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, que tinguen el seu
domicili fiscal a aquest municipi, en altres activitats també afectades per la pandèmia i
incloses en el Annex-II.
Aquest crèdit excedent s'assignarà a raó de 2.000 € per cada beneficiari, i amb el límit
de l'import justificat, per ordre d'incoació, i fins a esgotar el crèdit disponible.
2 ° - Si com a conseqüència de l'actuació anterior tampoc s'esgotaren els fons, el
sobrant es prorratejarà a parts iguals per incrementar totes les ajudes aprovades, tant
de l'Annex-I com de l'Annex-II.
En el càlcul de la prorrata, si el resultat no fos sencer al segon decimal, l'arrodoniment
de l'últim cèntim es realitzarà per excés en les primeres sol·licituds per ordre
d'incoació, i per defecte en les següents fins al final, al número de les mateixes que
permeta esgotar completa i exactament els fons i sense excedir el crèdit disponible .
L'import addicional per prorrata podrà, si és el cas, fer-se efectiu en un segon
pagament posterior, per tal de no demorar l'efectivitat de les ajudes als sectors més
afectats inicialment ja previstes en el Pla Resistir.

CINQUÈ. Beneficiaris i requisits
Poden accedir a la condició de beneficiari/a d'aquestes ajudes les persones físiques i
jurídiques que reuneixquen la condició de persones autònomes o microempreses que
duguen a terme alguna de les activitats incloses en l'Annex I sempre que
compleixquen els requisits següents:
- Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persones autònoma o
una microempresa, que no tinguen més de 10 treballadors / es en la seua
plantilla que estiguen donats d'alta en el règim de la seguretat social o a la
mútua professional corresponent i a l'Agència Estatal d'Administració
Tributària a data 31 desembre 2020.

- Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'Activitats
Econòmiques (IAE) d'aquest municipi a data 31 desembre 2020 en un o
diversos dels epígrafs als quals es refereix l'Annex II del Decret Llei 1/2021.
- Que figuren en el llistat d'exempts de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels
requisits legals vigents, per això sempre que figuren d'alta en el Cens
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d'empresaris, professionals i retenidors.
- Que el domicili fiscal es trobe en el municipi d'Almussafes.
- Que es troben d'alta a data de presentació de la sol·licitud.
- Que no es troben incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article
13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
en particular
- En atenció a l'excepcionalitat de la situació econòmica, considerant el caràcter
extraordinari de les ajudes i la situació d'especial vulnerabilitat de les persones
beneficiàries, causada per la implantació de mesures restrictives i limitadores
de l'exercici de l'activitat dictades per les autoritats públiques i fent ús de
l'habilitació prevista en l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions,
es exora als beneficiaris de l'obligació d'estar al corrent de les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Tot això per les especials
circumstàncies derivades de la pandèmia, i per la naturalesa de la subvenció,
avalada pel criteri recollit en la nota informativa de la Direcció General d’
Administració Local després la consulta formulada al Ministeri d'Hisenda.
En el cas que la persona beneficiària de les ajudes tinga deutes pendents en
període executiu amb la Hisenda municipal o embargaments comunicats a
aquest ajuntament, l'import del deute serà compensat amb la part
corresponent de la subvenció que tinga aprovada.
- Que no hagen rebut altres subvencions que, en concurrència amb la concedida
per l'Ajuntament en aquesta convocatòria, supere el cost total de les activitats
objecte de finançament
A aquests efectes es considera com a microempresa la definida d'acord l'Annex I del
Reglament (UE) núm 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, és a
dir, aquella que ocupa a un màxim de 10 treballadors /es, i el volum de negoci anual o
el balanç general anual no supera els 2 milions d'euros.
Seran així mateix beneficiaris finals, per al cas que no s'esgoten els fons
pressupostats amb l'otorgament de les ajudes que preveu a les activitats abans
esmentades, las persones autònomes i microempreses de fins a 10 treballadors /es
que desenvolupen altres activitats afectades per la pandèmia, recollides en el Annex-II
de les presents Bases.
SISÈ. Despeses subvencionables, criteris per a la seua determinació i règim de
compatibilitat.
1.- Seran finançables amb càrrec a les presents subvencions les despeses corrents en
els quals efectivament hagen incorregut els beneficiaris, que s'hagen abonat
efectivament, que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua
activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessaris,
com ara:

a) Despeses en concepte d'arrendament de local comercial:
Per a la seua justificació al costat de la sol·licitud s'haurà d'aportar contracte
d'arrendament en vigor i justificant suficient de pagament de les mensualitats
corresponents.
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En el contracte d'arrendament, com a arrendatari ha de constar la persona
sol·licitant de l'ajuda.
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'exerceixca en ells.
b) Les compres de mercaderies i aprovisionaments. Per a la seua justificació
caldrà aportar factures de les compres a proveïdors i documentació acreditativa
de l'abonament de les mateixes. 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 a el 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. 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 (quota autònom) o les quotes a càrrec de l'empresa
(quota patronal), en cas de tenir persones treballadoras al seu càrrec. 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 l'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.
g) Altres despeses corrents vinculades a l'activitat. Per a la seua justificació
caldrà aportar les corresponents factures dels creditors o proveïdors i
justificants de pagament.
2. Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori
equivalent amb validesa en el tràfic mercantil. Les factures s'hauran d'ajustar als
requisits que estableix 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 forma indubtable que es relacionen
directament amb l'activitat empresarial de sol·licitant.
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L'Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment que es presente els documents
originals, objecte de justificació de la subvenció.
Si és el cas, l'IVA suportat no serà objecte de subvenció, per tenir caràcter
recuperable.
3. No seràn 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 de el valor afegit i la
resta d'impostos i taxes.
4. No s'admetran com a justificants de pagament dels conceptes anteriors els
pagaments en metàl·lic, excepte en casos excepcionals i per import inferior en
qualsevol cas a 1.500,00€. En aquest cas, haurà de justificar la impossibilitat del
pagament bancari.
5. S'admetran les despeses realitzades entre l'1 de abril de 2020 i la data de
finalització de la presentació de sol·licituds de la convocatòria.
Aquestes despeses i la seua justificaió no podràn haver estat presentats per a
l'obtenció i justificació d'altres ajudes públiques.
6. Les subvencions objecte de la present convocatòria seran compatibles amb altres
subvencions, ajudes, ingressos que s'otorguen o s'hagen otorgat per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol ens públic o privat sempre que no es sobrepasse el
cost de l'actuació subvencionada i sense perjudici de l que al respecte puga establir la
normativa reguladora de les altres subvencions concurrents.
L'import de les subvencions regulades en aquesta convocatòria en cap cas podrà ser
de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres
administracions públiques, o altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat
subvencionada.
Els beneficiaris de les ajudes estan obligats a comunicar a aquest Ajuntament
l'obtenció d'altres ajudes, ingressos o recursos que financen l'activitat subvencionada,
en el cas que hi haja co-finançament d'una mateix despesa per diferents ajudes.

SÈPTIM. Documentació i termini per a sol·licitar la subvenció.
a) Lloc i forma de presentació de la documentació:
La participació al present Pla d’ajudes per part dels beneficiaris finals requerirà la
presentació del model normalitzat d'instància en el termini d'1 mes a partir de
l'endemà de la publicació de l' anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Només
s'admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.
La sol·licitud de la subvenció comporta l'acceptació de les presents bases en la seua
integritat.

El model de sol·licitud normalitzat segons model Annex III per a l'obtenció de les
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subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible al web municipal
https: //www.almussafes.es
Les sol·licituds, s'han de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de
l'Ajuntament d’Almussafes https: //www.almussafes.es
Per a la identificació de l'usuari en aquesta Seu, l'Ajuntament d'Almussafes admet les
modalitats que ofereix la plataforma Cl@u en el seu cas:
 Certificat digital: Amb caràcter general, per a persones físiques, s'admet el DNI
electrònic i tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de
prestadors de serveis de certificació establerts a Espanya, publicada a la seu
electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Per a persones jurídiques i
empreses, aquesta seu admet la identificació mitjançant certificats emesos per la
ACCV i segells electrònics emesos per la FNMT. La llista d'autoritats admeses per a la
identificació electrònica d'entitats i empreses s'anirà actualitzant de tant en tant.
 Claus concertades: Cl@u PIN com a sistema de contrasenya de validesa molt
limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen esporàdicament als serveis
públics electrònics. Cl@u Permanent com a sistema de contrasenya de validesa
duradora en el temps, orientat a usuaris habituals dels serveis públics electrònics.
Si no disposar el / la sol·licitant dels sistemes de signatura indicats cal acudir a la
representació a través de persona que si dispose d'ella, acreditant la representació,
per qualsevol mitjà vàlid en dret, que haurà de subscriure la sol·licitud corresponent.
b) Documentació a aportar pels interessats/des:
Juntament amb la sol·licitud, que haurà d'estar signada per la persona interessada o el
seu representant legal, haurà d'acompanyar obligatòriament la documentació següent:
 Si és persona jurídica: Acreditació dels poders de la persona administradora i
de la qual presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa persona, en
aquest cas aportarà formulari relatiu a la representació.
 Certificat actualitzat de situació censal que indique l'activitat econòmica amb la
seua data d'alta, el domicili fiscal i, si s'escau, el del local de desenvolupament
de l'activitat, o si no, declaració dels epígrafs d'IAE en els quals figura d’alta i
des de quina data.


Certificat acreditatiu de la situació d'alta a la seguretat Social o Mútua
professional corresponent.



Documentació acreditativa del nombre de persones treballadores a 31
desembre 2020, adjuntant la RNT del mes de desembre, únicament per al cas
de tenir contractats a persones treballadores.



Poder de representació del representant legal, si escau.



Declaració responsable signada per la persona interessada de no incórrer en
causa de prohibició per a l'obtenció de la condició de beneficiàri/a a què es
refereix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; General de
subvencions.



Declaració responsable de no rebre altres subvencions per a la mateixa finalitat
o si les ha rebut que no superen juntament amb la de l'Ajuntament el cost total
de l'activitat subvencionada i compromis de comunicar a l'Ajuntament la
recepció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat.
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Per a les microempreses: declaració responsable de que l'entitat sol·licitant té
la condició de microempresa, en els termes de l' Annex I del Reglament (UE)
núm 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, ocupant un
màxim de 10 persones treballadores i amb volum de negocis anual no superior
als 2 milions d'euros.



Fitxa de manteniment de tercers segons model normalitzat que es pot obtenir a
https: //www.almussafes.es.



Declaració responsable mitjançant relació classificada de les despeses corrents
incorregudes d'acord amb el model adjunt a les bases, segons el que preveuen
els apartats 5è i 9è.

ALEJANDRO FUENTES VALERO
Delegació de Cultura, Comerç i Mercat
10/03/2021

FIRMADO POR

Ja que les ajudes poden, si escau, veure incrementades per la prorrata de fons
sobrants, es recomana que l'import dels justificants siga folgadament més alt que
l'import base de l'ajuda, per tal de no patir minoració per insuficiència de l'import
justificat .
No estarà obligat a aportar els documents relacionats anteriorment si aquests ja obren
a l'Ajuntament d’Almussafes i / o s'autoritza a l'administració municipal a obtenir-los
d'altres administracions, d'acord amb el que preveu l'article 53.1 d) de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
VUITÈ. Procediment de concessió, tramitación i resolució.
1.- Aquestes ajudes es concedeixen de forma directa, en aplicació del que es preveu a
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.
Les presents bases es publicaran en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Almussafes i
en la pàgina web www.almussafes.net i un extracte de la convocatòria es publicarà en
el BOP, per conducte de la Base de Dades Nacional de subvencions.

2.- Tramitació.
La instrucció de procediment correspondrà a l'Agència de Desenvolupament Local que
realitzarà d'ofici quantes actuacions estime necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se la
proposta de resolució.
L'òrgan instructor comprovarà les sol·licituds rebudes per ordre cronològic de presentació.
Aquelles sol·licituds que compleixquen amb els requisits exigits, fins a esgotar el crèdit
inicial disponible de la convocatòria, seràn propostes a la Comissió de Valoració per a ser
resoltes favorablement, publicant-les a efectes de notificació a la pàgina web municipal, al
tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament.
Aquelles sol·licituds que no compleixquen amb els requisits exigits o no hagueren
presentat la documentació completa, es publicaran a efectes de notificació a la pàgina web
municipal, al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, la proposta de resolució segons els
casos:
a) Sol·licituds amb proposta de resolució favorable per haver presentat la seua sol·licitud,
reunint la totalitat de requisits i documentació requerida a la convocatòria abans d'esgotar-
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se el crèdit inicialment disponible destinat a atendre aquestes ajudes.
b) Sol·licituds que no compleixquen els requisits establerts en la convocatòria quedant la
seua sol·licitud desestimada.
c) Sol·licituds que no han aportat la totalitat de la documentació requerida.
A les persones sol·licitants referides en els apartats b) i c) els otorgarà el termini de 10 dies
hàbils para que al.leguen el que en el seu dret consideren oportú, o, si s'escau, enmienden
la seua sol·licitud i presenten la documentació requerida.
Transcorregut el termini establert per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides, es
elevarà la proposta de resolució a la Comissió de Valoració para que la sotmeten a
aprovació de l'òrgan competent i es procedeixca a la seua posterior publicació.
En els casos de circumstàncies o casuístiques no previstes de manera expresa en
aquestes bases, o que suscite dubtes quant a la seua interpretació a l'hora de dictar
resolució, s'estarà als criteris que va determinar la Comissió de Valoració.
La Comissió de Valoració estarà composta per:
a) El Regidor de comerç, que actuarà com a president.
b) La directora de l'Agència de Desenvolupament Local.
c) La secretària general o persona en qui delegue
d) L'interventor o persona en qui delegue
e) Una funcionària del departament que actuarà com a secretària.
3.- Resolució.
El procediment es podrà resoldre de manera parcial, a mesura que els/les sol·licitants
presenten la totalitat de la documentació exigida.
La resolució de concessió de les subvencions, contindrà tant l'otorgament de les
subvencions, que fixarà expressament la quantia i incorporarà, si és el cas, les condicions,
obligacions i determinacions accessòries a que està subjecta la persona beneficiària, com
la desestimació expresa de la resta de les sol·licituds, si s'escau.
La resolució serà objecte de publicació, en la pàgina web municipal, al tauler d'edictes
electrònic de l'Ajuntament i en la Base de dades nacional de subvencions, i tindrà aquesta
publicació els efectes de la notificació.
El termini màxim per resoldre i notificar l'acord serà de 6 mesos a comptar de sde la
finalització de l'termini de presentació de les sol·licituds. La resolució posarà fi a la via
administrativa i contra ella es pot interposar recurs potestatiu de reposició de conformitat
amb la Llei 39/2015 o recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos davant el
corresponent jutjat, de conformitat amb la Llei 29/1998. La manca de resolució expressa
suposarà desestimació de la sol·licitud per silenci administratiu.

Comunicacions. Totes les comunicacions a què es fa referència en aquestes Bases,
que s'hagen de realitzar als sol·licitants o beneficiaris/es, seràn objecte de publicació,
d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions Públiques.
En endavant, totes les publicacions relacionades amb les presents Bases es
realitzaran a través del Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament d’Almussafes així com a
través del web municipal (https: //www.almussfes.es) i en la BDNS, quan siga
procedent.
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NOVÈ. Pagament i Justificació de les ajudes.
Pagament anticipat.
Per la situació excepcional de pandèmia i crisi sanitària i econòmica i donada la
naturalesa de la subvenció, de conformitat amb l'art. 34.4 de la LGS., una vegada
concedida la subvenció, s'efectuarà el pagament anticipat de el 100% de la subvenció
amb caràcter previ a la justificació, sense necessitat de prestar garantia. En el cas de
no justificar la subvenció o justificar-la per import menor a la bestreta, es procedirà a
reintegrar l'import o excés rebut, a més dels corresponents interessos de demora.
El pagament es realitzarà en tot cas i sense cap excepció mitjançant transferència
bancària al compte indicat pel beneficiari/a en la fitxa de manteniment de tercers.
El/les beneficiari/a haurà de presentar abans del 30/09/2021, a través de la Seu
electrònica. El compte justificatiu ordinari (art 72 RGS) que contindrà els següents
documents:





Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb
identificació del creditor i el seu import.
Original o còpia autèntica de les factures o justificants de despesa, a les quals es
refereixica la relació classificada, d'acord amb el que preveu l'apartat cinquè.
Declaració responsable en què figure que les factures presentades han estat
efectivament pagades (s'inclourà en el model de relació detallada de despeses).
Declaració responsable en què figure que les factures presentades no han estat
utilitzades ni s'utilitzaran per justificar altres subvencions (s'inclourà en el model
de relació detallada de despeses).

La justificació de les subvencions requerirà d'acte administratiu d'aprovació per l'òrgan
concedent. Es podrà acumular en un acte administratiu l'aprovació de la concessió i
justificació, sempre que es donen els requisits de les presents bases. En aquest cas, al
costat de la documentació que acompanya la sol·licitud i es relaciona en l'apartat sisè,
es presentarà el compte justificatiu.
DESÈ. Obligacions dels beneficiaris/es
Els/les beneficiaris/es de la subvenció estaràn sotmesos a les següents obligacions:
a) Sotmetre 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.
b) Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte
per a la concessió de les subvencions 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.
c) Reintegrar els fons rebuts en cas de no complir amb els requisits i condicions i
obligacions establertes en les normes, així com els supòsits que regula l'article 37 de
la Llei 38/2003 General de Subvencions (LGS), i en particular, per obtenir la subvenció
falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho haguessen impedit, o
mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer que preveu l'article 14 de la LGS.
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ONZÈ. Causes i procediment de reintegrament de les ajudes.
1. De conformitat amb el que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es procedirà al reintegrament de les quantitats
percebudes i l'exigència d'interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència del
reintegrament, en els casos recollits en la LGS, així com per l'incompliment de
qualsevol de les obligacions contingudes en l'apartat 10è de les presents bases.
Serà procedent el reintegrament dels fons percebuts, en particular, per obtenir la
subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho haguessen
impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de
comprovació i control financer que preveu l'article 14 de la Llei general de
subvencions.
2. Pel que fa a la naturalesa d'aquests crèdits a reintegrar caldrà ajustar-se al que
disposa l'article 38 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El procediment de reintegrament es regeix pel que disposa el capítol II títol II de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
A l'efecte de donar compliment a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs
en una llista que es publicarà en el tauler d'anuncis o per qualsevol altre mitjà, en què
figuraran els beneficiaris i l'import de l'ajuda.
Sense perjudici d'iniciar el procediment de reintegrament, en cas d'incompliment de les
obligacions establertes amb motiu de la concessió de la subvenció, la persona o
empresa beneficiària podran comunicar a l'òrgan gestor per registre d'entrada aquest
fet i efectuar la devolució voluntària de la quantitat percebuda més els interessos de
demora meritats.
DOTZÈ. Publicitat de les bases reguladores
Lloc de publicació: De conformitat amb el que preveu l'article 18 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions la informació relativa a la present
convocatòria serà remesa a la base de dades nacional de subvencions (BDNS) la qual
servirà de mitjà electrònic per al compliment de les obligacions de publicitat
contingudes en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i un extracte de la convocatòria es publicarà en el
BOP, Per conducte de la Base de Dades Nacional de subvencions.

A més, aquestes bases també es publicaran igualment en el tauler d'edictes de la seu
electrònica de l'Ajuntament i a la seua pàgina web

TRETZÈ. Tractament de dades de caràcter personal.
De conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:
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Responsable del tractament de les seues dades: Ajuntament d’Almussafes en
passeig del parc, s / n, únic destinatari de la informació aportada voluntàriament.



Finalitat del tractament de les dades: Gestionar la sol·licitud de subvenció
prevista en el Decret Llei 1/2021 de la Generalitat Valenciana a persones
autònomes, professionals i microempreses de l'àmbit comercial per atenuar
l'impacte econòmic de la COVID-19 en el municipi d'Almussafes



Temps de conservació de les dades: Durant el termini de vigència d'aquest
expedient. No obstant això, les dades seran conservades amb fins d'arxiu
d'interès públic o fins estadístics.



Legitimació per al tractament de les dades: Exercici dels poders públics o
competències pròpies.



Cessió a terceres persones: Les dades facilitades NO seran cedides a terceres
persones alienes a l'Ajuntament d’Almussafes, llevat que hagen de ser
comunicades a altres entitats públiques per imperatiu legal.

Drets: Dret d'accés a les seues dades, sol·licitar la seua rectificació o, si escau,
cancel·lació, oposició o sol·licitar la seua supressió. Podrà sol·licitar la limitació del
tractament de les seues dades o, si s'escau, oposar-se a el tractament dels mateixos.
Per exercir els expressats drets podrà fer-ho a través de la seu electrònica de
l'Ajuntament d'Almussafes.

CATORZÈ. Interpretació de les presents bases.
En cas de dubte o interpretació de les bases, convocatòria, acord de resolució o
qualsevol altre document de l'expedient, resoldrà l'òrgan concedent, podent, en el cas
que ho considere necessari, sol·licitar informe previ de l'instructor.
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ANNEX I- ACTIVITAT BENEFICIARIS (Annex II Decret Llei 1/2021)
LLISTAT D'ACTIVITATS MÉS AFECTADES
CNAE DESCRIPCIÓ
4781 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda i
mercats ambulants
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i
mercats ambulants
4789 Comerç al detall d'altres productes en parades de venda i en mercats
5510 Hotels i allotjaments
5520 Allotjaments turístics i altres
5530 Càmpings i aparcaments de caravanes
5590 Altres allotjaments
5610 Restaurants i llocs de menjar
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments
5629 Altres serveis de menjars
5630 Establiments de begudes
5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica
7911 Activitats d'agències de viatges
7912 Activitats dels operadors turístics
7990 Altres serveis de reserves
8230 Organització de convencions i fires
9001 Arts escèniques
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques
9003 Creació artística i literària
9004 Gestió de sales d'espectacles
9102 Activitats de museus
9103 Gestió de llocs i edificis històrics
9311 Gestió d'instal·lacions esportives
9312 Activitats dels clubs esportius
9313 Activitats dels gimnasos
9319 Altres activitats esportives
9321 Activitats dels parcs d'atraccions
9329 Altres activitats recreatives i entreteniment
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EQUIVALÈNCIA CODI CNAE - EPÍGRAFS IAE

CNAE

IAE

4781

E6466

E6631

E6632

E6633

E6634

4782

E6631

E6632

E6633

E6634

E6639

4789

E6631

E6632

E6633

E6634

E6639

5510

E681

E682

5520

E683

E684

E685

E686

5530

E687

E687.1

E687.2

E687.3

5590

E682

E935

E935.1

E935.2

5610

E671

E671.1

E671.2

E671.3

E671.4

5621

E677

E677.1

E677.9

5630

E672

E673

E674

E675

E676

5914

E963

7911

E755
P521

P599

P882

P883

E6639

E687.4
E671.5

5629

7912
7990

A04

8230

E989

P854

9001

A011

A018

A019

A02

A03

9002

A011

A012

A018

A019

A05

E965

P852

9003

A021

A022

A029

A031

A032

A033

A039

9004

P861

P862

9102

E9669

E9823

9103

E9669

9311

E9671

9312

E9672

9313

A04

A942

E9422

E9672

E968

9319

A04

E9681

P886

9321

E981

9329

A018

A019

A05

E965

E969

E965

P86

E9681

E9794

E = Activitats empresarials (secció 1 de l'IAE)
P = Activitats professionals (secció 2 de l'IAE)
A = Activitats artístiques (secció 3 de l'IAE)

ANNEX-II
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ELENA BALDOVÍ PEDRN
Tècnic d'ocupació, desenvolupament local i promoció
socio-econòmica
10/03/2021

FIRMADO POR

Expediente 709497N

NIF: P4603500B

LLISTAT D'ALTRES ACTIVITATS AFECTADES
SECCIÓ

EPÍGRAF IAE

DENOMINACIÓN DE L'ACTIVITAT

463

Fab. sèrie peces de fusteria

474

Arts gràfiques (impressió gràfica)

5055

Fusteria i serralleria

621

Com. maj. ferralla i metalls rebuig

622

Com. maj. altres punts. recuperació

623

Recuperació i com. residus sense establ.

631

Intermediaris de comerç
Tot el xicotet comerç minorista, excepte 6521 farmàcies

6622

Com. men. tota classe art. en altres locals

ALEJANDRO FUENTES VALERO
Delegació de Cultura, Comerç i Mercat
10/03/2021

Agrupacions 64 i 65
FIRMADO POR

6911

Reparació art. electrodomèstics

6912

Reparació automòbils i bicicletes

6919

Reparació altres béns consum ncaa

7212

Tet. per autotaxis

7213

Tet. viatgers per carretera

1-Activitats
empresarials

834

2-Activitats
professionals

3-Activitats
artístiques

Servicis propietat immobiliària i indústria

9311

Guarderia i ensenyament infantil, exclusiv.

9312

Ensenyament d'educació bàsica

9331

Ensenyament conducció vehicles

9339

Altres activ. ensenyament

9711

Tint, limp. sec, rentat i planxat

9721

Serv. Perruqueria senyores i cavallers

9722

Salons i instituts de bellesa

9731

Serveis fotogràfics

9733

Serv. còpies documents maq. fotocòpia

511

Agents comercials

721

Agents col·legiats propietat industrial i immobiliària

823

Docents ensenyament gral. bàsica

824

Professors formació professional

825

Professors conducció vehicles

826

Personal docent ensenyaments diversos

851

Representants tècnics de l'espectacle

853

Agents col·locadors artistes

871

Expenedors oficials loteries

887

Maquilladors i esteticistes

013

Actors de cinema i teatre

014

Extres especialistes, dobles, comparses

015

Operadors càmera: cinema, tv., Vídeo

016

Humoristes, còmics, excèntrics

017

Apuntadors i regidors
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ADL
ELENA BALDOVÍ PEDRN
Tècnic d'ocupació, desenvolupament local i promoció
socio-econòmica
10/03/2021

FIRMADO POR
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ANNEX III- Model de sol·licitud
SOL·LICITUD D'AJUDES ECONÒMIQUES A PERSONES AUÒNOMES I MICROEMPRESES LA SEUA
ACTIVITAT S'HA VIST AFECTADA PER LA PANDÈMIA PROVOCADA PER LA COVID-19 EN EL
MARC DEL PLA RESISTIR AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES PER CONCESSIÓ DIRECTA

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT

NOM DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT

NIF, NIE, CIF

DIRECCIÓ (CARRER / PLAÇA, NÚMERO i PORTA)

ALEJANDRO FUENTES VALERO
Delegació de Cultura, Comerç i Mercat
10/03/2021

FIRMADO POR

PROVÍNCIA

TELÈFON

REBUT DE NOTIFICACIONS

B

FAX

Correo Electrónico

LOCALITAT

CORREU ELECTRÒNIC

✓ Domicilio

LLENGUA

Valencià

Castellano

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA REPRESENTANT

COGNOMS

REBUT DE NOTIFICACIONS

C

CODI POSTAL

NOM

Correo Electrónico

NIF

Domicilio

LLENGUA

TELÈFON

Valencià

Castellano

EXPOSA

Que tenint coneixement de les Bases aprovades per l'Ajuntament d'Almussafes, que regulen l'otorgament d'ajudes econòmiques a
persones autònomes i microempreses, l'activitat s'ha vist afectada per la pandèmia provocada per la Covid-19 en el marc del "Pla
Resistir" aprovat per la Generalitat Valenciana.

D

DECLARA

1.- La persona sotasignant manifesta:
Que ha llegit i accepta les Bases reguladores de les AJUDES PARÈNTESI DEL PLA segons el Decret-llei 1/2021, de 22 de gener,
del Consell i les bases i convocatòria efectuada per l'Ajuntament d'Almussafes i manifesta seua voluntat d'acollir a les mateixes.
2.- DECLARA responsablement:
- Que la persona sol·licitant reuneix els requisits per ser microempresa o xicoteta empresa de conformitat amb l'Annex I del
Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de al 2014.
- Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.
- Que la persona sol·licitant no està sotmesa a les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària i per ser receptora d'el
pagament establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en concret apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la
mateixa.
- Que no ha rebut altres subvencions per a la mateixa finalitat, o si les ha rebut que no superen el cost de l'activitat finançada per
l'Ajuntament d'Almussafes.
- Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions de les persones beneficiàries de subvencions, que
estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
- Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de minimis que li haguessen estat concedides per qualsevol projecte
durant els tres últims exercicis fiscals, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o, si el
cas, declaració de no haver rebut cap; així com compromis de comunicar al més aviat les obtingudes amb posterioritat a la
presentació de la sol·licitud.
- 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 compromis de comunicar al més aviat possible les ajudes obtingudes amb posterioritat a la
presentació d'aquesta 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 articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
-Que accepta sotmetre a les actuacions de control financer que necessite la comprovació de les ajudes per part de l'Ajuntament
d’Almussafes.
- Que en cas de tractar-se d'una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica no es
dissoldrà fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre ,
general de subvencions, d'acord amb el que estableix l'article 11 de l'esmentada llei.
- Que no s'han utilitzat ni s'utilitzaran les despeses presentades per a la concessió d'aquestes ajudes per a la justificació i obtenció
d'altres ajudes públiques.
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ADL
ELENA BALDOVÍ PEDRN
Tècnic d'ocupació, desenvolupament local i promoció
socio-econòmica
10/03/2021

FIRMADO POR

I

SOL·LICITA
Siga admesa la documentació que s'adjunta per participar a la Subvenció de AJUDES PARÈNTESI DEL PLA RESISTIR

DOCUMENTACIÓ APORTADA (marcar amb una X on corresponga):
•
•
•
•
•
•

ALEJANDRO FUENTES VALERO
Delegació de Cultura, Comerç i Mercat
10/03/2021

FIRMADO POR

Expediente 709497N

NIF: P4603500B

•
•
•
•

Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa
persona, i en aquest cas aportarà formulari relatiu a la representació, si ho indica, de la persona administradora.
Full de manteniment de tercers.
Certificado actualitzat de situació censal que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i, si
s'escau, el de el local de desenvolupament de l'activitat, o si no, declaració dels epígrafs d'IAE en els quals figura d’alta i
des de quina data.
En el cas dels exempts de l'IAE: certificació de situació censal (Model 01 AEAT).
Certificat acreditatiu de la situació d'alta a la seguretat Social o Mútua professional corresponent.
Documentació acreditativa de el nombre de persones treballadores a 31 desembre 2020, adjuntant la RNT del mes de
desembre, únicament per al cas de tenir persones contractadess.
Declaració responsable signada per la persona interessada de no incórrer en causa de prohibició per a l'obtenció de la
condició de beneficiari/a a què es refereix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; General de subvencions.
Declaració responsable d'estar a l'corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i
autonòmica, i davant de la Seguretat Social (TGSS), així com amb la Hisenda municipal, si escau.
Declaració responsable de no ser deutor per reintegrament d'altres subvencions concedides.
Documentació justificativa de les despeses corrents incorregudes, si escau.

Almussafes, a di de
Firma electrónica
La persona o entidad solicitante

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’ AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES
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