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BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES A
AUTÒNOMS I MICROEMPRESES L'ACTIVITAT DEL QUAL S'HA VIST AFECTADA PER
LA PANDÈMIA PROVOCADA PEL COVID 19 EN EL MARC DEL “PLA RESISTIR”
APROVAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA

PRIMER . OBJECTE
Les presents bases tenen per objecte regular la concessió directa, per part de
l'Ajuntament d'Albal, 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 que s'han adoptat per l'autoritat
sanitària, que tinguen el seu domicili fiscal en el municipi d'Albal, 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 servicis que oferixen autònoms i
microempreses. Per això, és necessari i convenient articular mesures i actuacions de
caràcter excepcional per 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 com més prompte millor una reactivació de
l'economia local.
En conseqüència, la finalitat perseguida amb la concessió directa de les ajudes
econòmiques als autònoms i microempreses que s'inclouen en l'àmbit d'aplicació d'estes
bases és contribuir al sosteniment dels gastos corrents habituals que estos negocis han
seguit suportant a pesar de la carència o disminució d'ingressos experimentada, contribuint
així a la seua viabilitat econòmica.
Per tot això, l'objecte és la concessió directa d'ajudes econòmiques als autònoms i
microempreses inclosos en l'annex I d'estes bases amb l'objectiu de contribuir al
sosteniment dels gastos corrents habituals que estos negocis han continuat suportant a
pesar de la carència o disminució d'ingressos experimentada.

SEGON. BASES REGULADORES I NORMATIVA APLICABLE
1. Les presents bases establixen el procediment que regirà en l'atorgament, en règim de
concessió directa, de les ajudes “parèntesi” per part de l'Ajuntament d'Albal objecte d'esta
convocatòria als efectes previstos per l'article 17 de la Llei general de subvencions, 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 desplegament.
2. La convocatòria es regirà, amb caràcter general, pel que disposen les presents bases
reguladores i en l'Ordenança general de subvencions aprovada definitivament i publicada en
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el BOP núm. 122 de 27/06/2016, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (d'ara en avant LGS), el seu Reglament de desplegament, aprovat per Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara en avant RLGS), incloent les referències, com també
disposa des del 28/05/2020 el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2021/23, 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 mitjançant un acord plenari de data 4/01/2021 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.

TERCER. BENEFICIARIS
Podran sol·licitar esta subvenció les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes
que duguen a terme les activitats econòmiques enquadrades en els sectors establits en
l'annex I de les presents Bases reguladores i que complisquen els requisits següents:
a) Que l'activitat econòmica siga exercida per un autònom/a o una microempresa que
estiga donada d'alta a 31 de desembre de 2020 i que en eixa data no tinguen més
de 10 treballadors/es en la plantilla
b) Estar donades d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional
corresponent i en Hisenda i disposen, així mateix, del títol habilitant (autorització,
llicència o comunicació ambiental) que permeta la seua obertura i funcionament
d'acord amb la legislació ambiental en el moment de la presentació de la instància.
c)

Acreditar el manteniment de l'activitat en el moment de la sol·licitud de l'ajuda.

d)

Que el domicili fiscal es trobe en el municipi d'Albal.

e) No trobar-se incursa en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 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). El requisit
de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social previst en
l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions i en l'article 171 de la Llei
1/2015, de la Generalitat, podrà acreditar-se per mitjà d'una declaració responsable
de la persona beneficiària.
f)

No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament d'Albal.

Atorgar als beneficiaris d'estes ajudes, prèvia la corresponent justificació, les quantitats
següents:
A estos efectes es considera com microempresa la definida d’acord amb 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 un màxim de 10 treballadors, i el volum de negocis anual o el balanç
general anual de la qual no supera els 2 milions d'euros.
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QUART. QUANTIA DE LES AJUDES
Les ajudes a atorgar als beneficiaris d'estes ajudes, prèvia la corresponent justificació,
seran les següents:
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1) Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim
de 10 treballadors.
2) Una quantitat fixa de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de
desembre de 2020 de les esmentades microempreses i autònoms.
QUINT. GASTOS SUBVENCIONABLES
Seran finançables amb càrrec a les presents subvencions els gastos corrents en què
efectivament hagen incorregut els beneficiaris, que s'hagen abonat efectivament, que
responguen de manera indubtable al manteniment de l’activitat empresarial, professional o
comercial i que resulten estrictament necessaris, com ara:
a)

Gastos en concepte d'arrendament del local comercial:

Per a la seua justificació juntament amb 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.
No és subvencionable la part proporcional del gasto per rendes d'arrendament o
quotes hipotecàries sobre immobles destinats a vivenda, encara que l'activitat s'exercisca
en estos.
b) Les compres de mercaderies i aprovisionaments. Per a la seua justificació s'haurà
d'aportar factures de les compres a proveïdors i la documentació acreditativa del seu
abonament. No seran admissibles els gastos corresponents a adquisicions de béns que
tinguen la consideració d'inventariables i/o amortitzables (equips informàtics o audiovisuals,
maquinària, vehicles, instal·lacions, etcètera).
c) Gastos en subministraments d'energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions
(Internet, telèfon, etc) vinculats al local comercial en què exercix l'activitat comercial.
d) Gastos de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d'oficina,
servicis 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 justificació s'haurà d'aportar les factures i els
justificants de pagament corresponents.
e) Gastos 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. Per a la 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 l’abonament a la Seguretat Social de les corresponents quotes.
f) Gastos d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial. Per a la
justificació s'haurà d'aportar documentació justificativa de l'entitat financera.
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g) Altres gastos corrents vinculats a l'activitat. Per a la justificació s'haurà d'aportar les
corresponents factures dels creditors o proveïdors i justificants de pagament.
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2. Els gastos s'acreditaran per mitjà de factures i la resta de documents de valor probatori
equivalent amb validesa en el tràfic mercantil. Les factures hauran d'ajustar-se 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 gasto els albarans, les notes d'entrega, tiquets
de caixa, justificants de TPV ni factures proforma.
De les factures i dels documents ha de deduir-se de forma indubtable que es relacionen
directament amb l'activitat empresarial del sol·licitant.
L'Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment al sol·licitant que presente els documents
originals objecte de justificació de la subvenció.
Si és el cas, l'IVA suportat no serà objecte de subvenció, per tindre caràcter recuperable.
3. No seran subvencionables interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs
i sancions administratives i penals ni gastos en procediments judicials. Així mateix, tampoc
són conceptes subvencionables l'IBI, l'impost del valor afegit (IVA) 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 500€. En
este cas, haurà de justificar-se la impossibilitat del pagament bancari.
5. S'admetran els gastos realitzats entre l'1 d'abril de 2020 i la data de presentació de la
sol·licitud d'ajuda.
Estos gastos i la seua justificació no podran haver sigut presentats per a l'obtenció i la
justificació d'altres ajudes públiques.
SEXT. DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD
La participació en el present Pla d'ajudes per part dels beneficiaris finals requerirà la
presentació en el termini de quinze dies naturals comptadors a partir de l'endemà a la
publicació del present acord el model normalitzat d'instància i la documentació que
s'indica a continuació.
Juntament amb la instància (model normalitzat annex II a publicar en el web) s'haurà de
presentar la documentació següent:
a)

En el cas d'empresa individual (autònoms/es):
•Certificat actualitzat de situació censal que indique l'activitat econòmica amb la
data d'alta, el domicili fiscal i el del local d'exercici de l'activitat.
•Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o
la Mútua professional corresponent.
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•Només en el cas de tindre contractats treballadors i als efectes d'acreditar el seu
número, TC corresponent al mes de desembre de 2020
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•Dades bancàries (model normalitzat de sol·licitud annex II publicat en el web)
degudament omplits.
•(En el seu cas) Autorització de representació segons indica en la instància (model
normalitzat annex I). Només si s'actua en este procediment en representació de
tercers.
•Declaració responsable ( model normalitzat Annex III publicat en la web).
b) En el cas de microempreses
• Certificat actualitzat de situació censal de la persona jurídica que indique l'activitat
econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i si és el cas el local d'exercici
de l'activitat.
• Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o
la Mútua professional corresponent o alta en règim de seguretat social
corresponent dels socis titulars
• Només en el cas de tindre contractats treballadors, i als efectes d'acreditar el seu
número, TC corresponent al mes de desembre de 2020
• Informe de vida laboral de l'empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat
Social.
• Dades bancàries ( model normalitzat annex II publicat en el web) degudament
omplits.
• Declaració responsable ( model normalitzat annex III publicat en el web)
A l'anterior documentació, i als efectes de determinar la quantia de la subvenció a atorgar
en funció dels gastos realitzats, s'hauran d'afegir els documents justificatius del gasto i el
seu pagament, tenint en compte que s'admetran els realitzats des de l'1 d'abril de 2020.
S'aniran resolent conforme a l'ordre de presentació de les sol·licituds, produint-se la
resolució d'acord amb aquesta presentació.
SÈPTIM. PROCEDIMENT I CAUSES DE CONCESSIÓ
El procediment per a la concessió d'esta ajuda s'iniciarà una vegada obert el termini de
presentació de sol·licituds.
La competència per a la tramitació dels expedients correspondrà a la Regidoria de
Comerç. A l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local s’assigna la tramitació,
l’anàlisi i el control de les justificacions, proposta de pagament, revocació i/o
reintegrament, si és el cas, dels expedients. Així mateix, realitzarà d'ofici totes les
actuacions que estime necessàries per a la determinació, el coneixement i la
comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se la proposta de
resolució.
El procediment de concessió de les subvencions previstes en estes Normes reguladores es
tramitarà en règim de concessió directa, segons el que establix l'article 22.2.c) de LGS, que
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possibilita la concessió directa de subvencions, encara que no s'haja arreplegat
nominativament en els pressupostos, en concret en el punt 2 apartat c) s'hi especifica “Amb
caràcter excepcional , aquelles altres subvencions en què s'acrediten raons d'interés públic ,
social o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria
pública”.
Es declara la tramitació d'urgència del procediment per raó de l'interés públic perseguit
donada la naturalesa de les subvencions que estes emparen.
Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor comprovarà que s'ha presentat la
documentació en el termini i la forma, i realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades.
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'article 66 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no
s'acompanye la documentació que d'acord amb esta convocatòria resulte exigible, de
conformitat amb l'article 23.5 de la LGS, l'òrgan competent requerirà a l'interessat/da
perquè en el termini màxim i improrrogable de cinc dies hàbils, comptadors a partir de
l'endemà a aquell en què tinga lloc la publicació en el tauler d'edictes de la Seu
Electrònica de l'Ajuntament i en el web municipal, esmene la falta o hi acompanye els
documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es considerarà que desistix
de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu
l’article 21 de la repetida Llei.
El termini màxim per a resoldre i procedir al pagament de les ajudes serà de dos mesos,
comptadors des de la correcta presentació de la sol.licitud per la persona interessada. En
el cas que transcorregut el dit termini, la resolució no haja sigut dictada, la persona
beneficiària podrà entendre desestimada la seua petició. Prèviament a elaborar la
proposta de resolució, es publicaran als efectes de notificació en la pàgina Web
municipal i en el tauler d'edictes electrònics de l'Ajuntament, els llistats següents:
a) Persones sol·licitants proposades com a beneficiàries per haver presentat la
seua sol·licitud, reunint la totalitat de requisits i documentació requerida en la
convocatòria abans d'esgotar-se el crèdit inicialment disponible destinat a atendre
estes ajudes.
b) Persones sol·licitants que no complixen els requisits establits en la
convocatòria i queda la seua sol·licitud desestimada.
c) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació
requerida en l'art. 6 de les bases amb indicació de la documentació requerida.
Les persones sol·licitants referides en els punts a) b), i c) se'ls atorgarà el termini de 5
dies hàbils perquè al·leguen el que, en el seu dret, consideren oportú, o si és el cas,
esmenen la seua sol·licitud i presenten la documentació requerida.
Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides per a
això i informades per l'AEDL, esta elevarà la proposta d'aprovació a l'òrgan competent i
es procedirà a la posterior publicació.
La resolució de concessió serà objecte de publicació en la pàgina web municipal, en el
tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament i en la Base de Dades Nacionals de
Subvencions, que tindrà, esta publicació, els efectes de la notificació. La resolució de
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concessió de les subvencions contindrà tant l'atorgament de les subvencions, que fixarà
expressament la seua quantia i incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i
determinacions accessòries a què ha de subjectar-se la persona beneficiària d’estes, com
la desestimació expressa de la resta de les sol·licituds, si és el cas.
La concessió d'ajudes s'efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible destinat a atendre-les
en eixe moment. La resolució de concessió, posarà fi a la via administrativa, es podrà
interposar contra esta recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, davant del
mateix òrgan que haja dictat la resolució o bé recórrer directament davant de l'orde
jurisdiccional contenciós administratiu en la forma i els terminis previstos en la llei
reguladora de la dita jurisdicció.
Si una vegada finalitzat el termini, a l'aplicar les ajudes, existira un excedent de recursos
sense utilitzar, l'Ajuntament d'Albal podrà dedicar l’esmentat excedent a complementar
proporcionalment les ajudes resoltes en funció dels gastos corrents justificats o dedicarlos a altres sectors d'activitat també afectades per la pandèmia i que no hagen sigut
contemplades específicament entre els sectors definits en l'annex I d'estes bases.
OCTAU. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Els beneficiaris de la subvenció estaran sotmesos a les obligacions següents:
a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent, així
com qualssevol 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 arreplegades en les presents normes.
Qualsevol 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 els requisits, les condicions i
obligacions establides en les normes, així com els supòsits regulats en l'article 37 de
la Llei 38/2003 general de subvencions (LGS), i en particular, per obtindre la
subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant les que ho
hagueren impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les
actuacions de comprovació i control financer prevista en l'article 14 de la LGS.
NOVÉ. 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 convocatòria serà remesa a la Base de
Dades Nacionals 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.
A més, estes bases es publicaran en el tauler d'edictes de la Seu Electrònica de
l'Ajuntament i en la seua pàgina web.
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L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient serà una Comissió Tècnica de Valoració
i Seguiment del Departament de Comerç, adscrit a l'Àrea de Promoció Econòmica.
Esta sol·licitarà tots els informes que considere necessaris per a resoldre, així com per a
avaluar les sol·licituds que es presenten en el temps i la forma, tot això de conformitat amb
l’article 24 de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, general de subvencions.
L'òrgan competent per a resoldre la concessió de les ajudes serà l'Alcaldia.
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Codi descriptor
Código Descriptor
4781Comerç al detall de productes d’alimentació, begudes
i tabac en parades de venda i en mercats ambulants.
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4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir
i calçat en parades de venda i en mercats ambulants.

4789 Comerç al detall d’altres productes en parades de venda
i en mercats ambulants

5510 Hotels i allotjaments
5520 Allotjaments turístics i altres
5530 Càmpings i aparcaments de caravanes
5590 Altres allotjaments
5610 Restaurants i parades de menjar
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments

Comercio al por menor de productos alimenticios
bebidas y tabaco en puestos de venta y en mercadillos

Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir
y calzado en puestos de venta y en mercados ambulantes

Comercio al por menor de otros productos en puestos
de venta y en mercadillos.

Hoteles y alojamientos
Alojamientos turísticos y otros
Campings y aparcamientos de caravanas
Otros alojamientos
Restaurantes y puestos de comida
Provisión de comidas preparadas para eventos

5629 Altres serveis de menjars

Otros servicios de comidas

5630 Establiments de begudes

Establecimientos de bebidas

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

Actividades de exhibición cinematográfica
Actividades de agencias de viajes
Actividades de los operadores turísticos
Otros servicios de reservas
Organización de convenciones y ferias

9001 Arts escèniques Artes escénicas
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques
9003 Creació artística i literària
9004 Gestió de sales d’espectacles
9102 Activitats de museus

Actividades auxiliares a las artes escénicas
Creación artística y literaria
Gestión de salas de espectáculos
Actividades de museos

9103 Gestió de llocs i edificis històrics

Gestión de lugares y edificios históricos

9311 Gestió d’instal·lacions esportives

Gestión de instalaciones deportivas

9312 Activitats dels clubs esportius

Actividades de los clubes deportivos

9313 Activitats dels gimnasos

Actividades de los gimnasios

9319 Altres activitats esportives

Otras actividades deportivas

9321 Activitats dels parcs d’atraccions
9329 Altres activitats recreatives i entreteniment

Actividades de los parques de atracciones
Otras actividades recreativas y entretenimient
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ANNEX I
LLISTA D’ACTIVITATS
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EQUIVALÈNCIA CODI CNAE – EPÍGRAFS IAE
CNAE
4781
4782
4789
5510
5520
5530
5590
5610
5621
5629
5630
5914
7911
7912
7990
8230
9001
9002
9003
9004
9102
9103
9311
9312
9313
9319
9321
9329

IAE
E6633
E6634
E6634

E6466
E6631
E6631
E681
E683
E687
E682
E671
E677

E6631
E6632
E6632
E682
E684
E687.1
E935
E671.1
E677.1

E6632
E6633
E6633

E6634
E6639
E6639

E685
E687.2
E935.1
E671.2
E677.9

E686
E687.3
E935.2
E671.3

E672
E963
E755

E673

E674

E675

E676

A04
E989
A011
A011
A021
P861
E9669
E9669
E9671
E9672
A04
A04
E981
A018

P521
P854
A018
A012
A022
P862
E9823

P599

P882

P883

A019
A018
A029

A02
A019
A031

A03
A05
A032

A942
E9681

E9422
P886

E9672

E968

A019

A05

E965

E969

E6639

E687.4
E671.4

E671.5

E965
E965
A033

E9681

E9794

P86
P852
A039
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN TODO CASO PARA MICROEMPRESAS
Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica que indique la
actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de
desarrollo de la actividad.
Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o
la Mutua profesional correspondiente o alta en régimen de seguridad social
correspondiente de los socios titulares.
Sólo en el caso de tener contratados trabajadores y a efectos de acreditar su número,
TC correspondiente al mes de diciembre de 2020
Documentación justificativa de los gastos corrientes incurridos desde el mes de abril de 2020 , con
facturas y otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, expedidos de acuerdo con la normativa vigente y
acreditación de los pagos realizados , mediante recibos, transferencias o cargos bancarios.

Datos Bancarios (en modelo normalizado de solicitud anexo 2) debidamente
cumplimentados
Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN TODO CASO PARA EMPRESA INDIVIDUAL
( AUTÓNOMO/A)
Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su
fecha de alta, el domicilio fiscal y el del local de desarrollo de la actividad.
Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o
la Mutua profesional correspondiente.
Sólo en el caso de tener contratados trabajadores y a efectos de acreditar su número,
TC correspondiente al mes de diciembre de 2020
Documentación justificativa de los gastos corrientes incurridos desde el mes de abril de 2020 , con
facturas y otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, expedidos de acuerdo con la normativa vigente y
acreditación de los pagos realizados , mediante recibos, transferencias o cargos bancarios.

Datos Bancarios (en modelo normalizado de solicitud anexo 2) debidamente
cumplimentados
(En su caso) Autorización de representación conforme indicado en la instancia (modelo
normalizado Anexo I). Sólo si se actúa en este procedimiento en representación de terceros

Albal a

de

de

Firma del Solicitante, o representante legal del solicitante/ Signatura del sol.licitant, o
representant llegal del sol.licitant.
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos de carácter personal y la información
facilitada por usted serán incorporadas y tratadas en un fichero informatizado del que es responsable el
Ayuntamiento, cuya finalidad es facilitar la gestión administrativa que le es propia. Usted podrá, en todo
momento, y de conformidad con la legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad mediante solicitud dirigida a este Ayuntamiento.
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, li informem que les dades de caràcter personal i la informació facilitada per vosté
seran incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del qual és responsable l'Ajuntament, la finalitat
del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. Vosté podrà, a cada moment, i de conformitat
amb la legislació vigent, exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i
portabilitat per mitjà de sol·licitud dirigida a este Ajuntament.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE (Annex III)
Sr. /Sra. _________________________________________________________,
amb DNI número _____________________, en qualitat de titular de l’activitat i com a persona
sol·licitant de les:
AJUDES ECONÒMIQUES A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES L'ACTIVITAT DELS QUALS
S'HA VIST AFECTADA PER LA PANDÈMIA PROVOCADA PER LA COVID 19 EN EL MARC
DEL “PLA RESISTIR” APROVAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA
Als efectes que siga beneficiària de l'ajuda econòmica que l'Ajuntament d'Albal puga concedir:

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT:
Que Sr./ Sra.
____________________________________________________________
proveït de CIF/NIF núm. ____________________, i domicili____________
en relació amb el tràmit de presentació de la sol·licitud de l'esmentada ajuda.
Assenyale les que procedisca amb una X:
Declare que no incórrec en causa de prohibició per a l'obtenció de la condició de
beneficiari/ària a què es referix l'article 13 de la Llei 38 2003/, de 17 de novembre, general
de subvencions.
Declare que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència
Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i davant de la Seguretat Social (TGSS) així, com
amb la Tresoreria municipal.
Declare que no ser deutor-a per resolució de reintegrament d'altres subvencions
concedides.
Lloc i data
Firma ______________________________________________
(LA PERSONA QUE ATORGA L'AUTORITZACIÓ)
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DILIGÈNCIA per a fer constar que, les presentes bases que consten de deu articles i tres annexos, s’han
aprovat per el ple de l’Ajuntament de 11 de febrer de 2021.

Albal, a la data de la firma
El secretari

Antonio Montiel Márquez

Document firmat electrònicament. Codi de verificació al marge

