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CONVOCATÒRIA AJUDES PLA RESISTIR – 2a CONVOCATÒRIA
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Primera. Bases reguladores
Bases reguladores del Pla Resistir per a autònoms i microempreses del municipi d'Albal,
aprovades pel Ple de l'Ajuntament en la seua sessió d'11 de febrer de 2021, publicades en
el BOP núm. 38 de 25 de febrer de 2021.
Es podran consultar les bases aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió d'11 de febrer
de
2021,
en
el
tauler
d'anuncis
i
en
la
pàgina
web
de
l'Ajuntament,URL:http://albal.es/content-albal/uploads/2021/02/BASES-DILIGENCIADASPLAN-RESISTIR-2021-ALBAL.pdf

Segona. Objecte, condicions i finalitat
La present convocatòria té per objecte regular la concessió directa, per part de
l'Ajuntament d'Albal, d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses que realitzen 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 han anat adoptant 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 i el 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 (BOE núm. 62 de 13/03/2021) (annex II).
Tercera. Procediment de concessió
Forma directa, en aplicació dels articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, per concórrer raons d'interés públic, econòmic i
social.
Quarta. Autorització del gasto
Import màxim: 187.414,56€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 520 4331 470000 del
Pressupost general de l'Ajuntament d'Albal.
Quinta. Beneficiaris
Podran sol·licitar estes ajudes les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes
que no hagen rebut les ajudes de la 1a convocatòria i que duguen a terme les activitats
econòmiques enquadrades en els sectors establits en el Decret llei 1/2021, de 22 de
gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir (annex I), i els CNAE indicats en el
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 (BOE núm. 62 de
13/03/2021) (annex II), així com qualsevol CNAE que no estiga indicat en els annexos
anteriors, que realitzen la seua activitat econòmica i tinguen domicili fiscal a Albal i

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
Bases Generales: 2a CONVOCATÒRIA DILIGENCIADA d'ajudes
econòmiques del Pla Resistir

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 0AM4D-QT0BA-EW3WZ
Fecha de emisión: 11 de mayo de 2021 a las 14:10:09
Página 2 de 9

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretario General de Ajuntament ALBAL.Firmado 11/05/2021 13:32

FIRMADO
11/05/2021 13:32

PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT

justifiquen pèrdues econòmiques de març de 2019 a març de 2020 vinculades a la
pandèmia, i que complisquen els requisits de l'apartat quint següents .
Sexta. Requisits
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Segons apartat tercer de les bases. Els requisits que hauran de complir els sol·licitants
seran els següents:
a) Que l'activitat econòmica siga realitzada per un autònom/a o una microempresa que
estiga donada d'alta a 31 de desembre de 2020 i que en eixa data no tinga més de 10
treballadors/es en la seua plantilla.
b) Estar donades d'alta en el Règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional
corresponent i en Hisenda i comptar, així mateix, amb el títol habilitant (autorització,
llicència o comunicació ambiental) que permeta la seua obertura i el 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 d'1 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 1/1 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.
Sèptima. Quantia
Les ajudes a atorgar als beneficiaris d'estes ajudes, prèvia la corresponent justificació,
seran les següents:
1. Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa.
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.
Només s'admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.
La dotació d'estes subvencions ascendix a un import global màxim de 187.414,56€.
Octava. Forma de presentació
La sol·licitud segons model es presentarà de manera presencial per registre d'entrada en el
Departament AMIC (sol·licitant cita prèvia) o per tramitació telemàtica a través de l'oficina
virtual, de conformitat amb l'apartat sext de les bases, juntament amb la documentació
requerida en dites de bases.
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Novena. Termini de presentació
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El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals i s'iniciarà
l'endemà de la publicació de la convocatòria d'estes ajudes en el Butlletí Oficial de la
Província.
Desena. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment
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
avaluar les sol·licituds que es presenten en temps i en 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.
Onzena. Termini de resolució i de notificació
Termini màxim de resolució: 2 mesos des de la correcta presentació de la sol·licitud per la
persona interessada.
Termini màxim de notificació: 5 dies hàbils.
Totes les publicacions relacionades amb la convocatòria es realitzaran a través de la
pàgina web de l'Ajuntament d'Albal.
Es podran publicar resolucions de concessió cada 15 dies en un termini màxim de 2
mesos, a partir de la data de sol·licitud.
Dotzena. Obligacions dels beneficiaris
Segons apartat octau de les Bases.
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 amb els requisits, les condicions i
les 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.
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Tretzena. Justificació de les ajudes
a) La justificació d'estes ajudes i el compliment de la seua finalitat es consideraran
realitzades, per mitjà de la presentació de tota la documentació exigida en estes
normes, per la qual cosa una vegada resulta la concessió d'ajuda, es tramitarà el
seu pagament a la persona beneficiària, que es realitzarà en un pagament únic per
la totalitat de l'import concedit, per mitjà de transferència bancària al compte indicat
en el document manteniment a tercers, a partir de la data de la resolució de
concessió, sense que siga necessària la constitució de garanties.
b) L'Ajuntament d'Albal es reserva la facultat de resoldre i de deixar sense efecte
l'ajuda concedida, totalment o parcialment, si el sol·licitant falseja dades, fets o
documents aportats.
Catorzena. Compatibilitat/incompatibilitat amb altres subvencions i/o ajudes
La participació en les ajudes del Pla Resistir serà compatible amb altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o
privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la
mateixa finalitat prevista en el Decret llei 1/202 de 22 de gener. Esta compatibilitat estarà
condicionada que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb altres, no
supere el cost de l'activitat subvencionada.
Quinzena. Controvèrsies de les presents bases
Es resoldran per l'òrgan concedent.
Setzena. Causes i procediment de reintegrament de les ajudes
Segons apartat sèptim de les bases.
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’hi assigna la tramitació,
l’anàlisi i el control de les justificacions, la proposta de pagament, la revocació i/o el
reintegrament, si és el cas, dels expedients. Així mateix, realitzarà d'ofici totes
actuacions estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les
dades en virtut dels 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) LGS, que
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'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.
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Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor comprovarà que s'ha presentat la
documentació en termini i en forma, i realitzarà d'ofici totes les actuacions que considere
necessàries per a la determinació, el coneixement i la 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'hi acompanye la documentació que d'acord amb esta convocatòria resulte exigible, de
conformitat amb l'article 23.5 de la Llei general de subvencions, l'òrgan competent
requerirà a la persona interessada 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 de la correcta presentació de la sol·licitud per la persona interessada. En el
cas que transcorregut l’esmentat 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, reunir la totalitat de requisits i de 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
que 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 el punt 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 establert 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, esta publicació tindrà els efectes de la notificació. La resolució de
concessió de les subvencions contindrà, tant l'atorgament de les subvencions, que fixarà
expressament la seua quantia i hi 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 atendreles en eixe moment. La resolució de concessió, posarà fi a la via administrativa, i 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
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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 el dit excedent a complementar
proporcionalment les ajudes resoltes en funció dels gastos corrents justificats o dedicarlos a altres sectors d'activitat també afectats per la pandèmia i que no hagen sigut
contemplats específicament entre els sectors definits en l'annex I i annex II d'esta
convocatòria.
Dissetena. Protecció de dades
a) En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa que les dades personals
facilitades, així com els que siguen requerides a posteriori per a completar l'expedient,
seran integrades en la base de dades, la titularitat i l’ús de la qual correspondrà al Servici
d'Indústria, Empresa i Universitat.
b) Amb la cessió de les dades, es presta consentiment exprés perquè es puga dur a terme
el tractament d’estes, sempre per al compliment de les finalitats anteriorment indicades.
Així mateix, queda informat 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, per mitjà de registre electrònic o dirigintse per escrit al Registre general de l'Ajuntament en qualsevol de les formes previstes en la
Llei 39/2015.
c) La presentació de sol·licitud d'ajuda implicarà l'acceptació de la cessió de les dades
contingudes en esta, així com la dels relatius a l'ajuda si és el cas concedida, a
l'Ajuntament d'Albal, amb fins estadístics, avaluació i seguiment i per a la comunicació de
diferents programes i actuacions per a la promoció empresarial.
Dihuitena. Recursos
La Resolució posarà fi a la via administrativa, podrà interposar els recursos legals
pertinents.
Denovena. Crèdit pressupostari
L'import destinat en el Pressupost municipal de 2021 a la 2a convocatòria del Pla “Resistir
Ajudes Parèntesi”, consignada a este efecte, ascendix a 187.414,56€ amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 520.4331.470000.
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ANNEX I

Codi descriptor
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4781Comerç al detall de productes d’alimentació, begudes
i tabac en parades de venda i en mercats ambulants
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir
i calçat en parades de venda i en mercats ambulants

Código descriptor
Comercio al por menor de productos alimenticios
bebidas y tabaco en puestos de venta y en mercadillo
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir
y calzado en puestos de venta y en mercados ambulantes

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

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

5510 Hotels i allotjaments

Hoteles y alojamientos

5520 Allotjaments turístics i altres

Alojamientos turísticos y otros

5530 Càmpings i aparcaments de caravanes

Campings y aparcamientos de caravanas

5590 Altres allotjaments

Otros alojamientos

5610 Restaurants parades de menjar

Restaurantes y puestos de comida

5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments

Provisión de comidas preparadas para eventos

5629 Altres serveis de menjars

Otros servicios de comidas

5630 Establiments de begudes
5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica

Establecimientos de bebidas
Actividades de exhibición cinematográfica

7911 Activitats d’agències de viatges

Actividades de agencias de viajes

7912 Activitats dels operadors turístics

Actividades de los operadores turísticos

7990 Altres serveis de reserves

Otros servicios de reservas

8230 Organització de convencions i fires

Organización de convenciones y ferias

9001 Arts escèniques
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques

Artes escénicas
Actividades auxiliares a las artes escénicas

9003 Creació artística i literària

Creación artística y literaria

9004 Gestió de sales d’espectacles

Gestión de salas de espectáculos

9102 Activitats de museus

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
9319 Altres activitats esportives

Actividades de los gimnasios
Otras actividades deportivas

9321 Activitats dels parcs d’atraccions

Actividades de los parques de atracciones

9329 Altres activitats recreatives i entreteniment

Otras actividades recreativas y entretenimiento
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CNAE-2009 i Descripció activitat
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 roba exteriors.
1419 Confecció d'altres peces de roba i accessoris.
1420 Fabricació d'articles de pelleteria.
1439 Confecció d'altres peces de roba de punt.
1811 Arts gràfiques i servicis relacionats amb estes.
1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques.
1813 Servicis de preimpressió i preparació de suports.
1814 Enquadernació i servicis relacionats amb esta.
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 semblants.
3213 Fabricació d'articles de bijuteria i articles semblants.
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
3530 Subministrament de vapor i aire condicionat.
4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de roba, pelleteria, calçat i articles de cuiro.
4617 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac.
4624 Comerç a l'engròs de cuiros 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 alimentaris.
4639 Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, 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.
4719 Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats.
4724 Comerç al detall de pa i productes de forn, 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 roba en establiments especialitzats.
4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuiro 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 roba 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.
4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en parades 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 ncop.
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.
5510 Hotels i allotjaments semblants.
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
5590 Altres allotjaments.
5610 Restaurants i parades de menjars.
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
5629 Altres servicis 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.
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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.
7739 Lloguer d'una altra maquinària, equips i béns tangibles ncop.
7911 Activitats de les agències de viatges.
7912 Activitats dels operadors turístics.
7990 Altres servicis de reserves i activitats relacionades amb estos.
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 cuiro.
9525 Reparació de rellotges i joieria.
9601 Llavat i neteja de peces tèxtils i de pell.
9604 Activitats de manteniment físic.

DILIGÈNCIA per fer constar que la present convocatòria que consta de dènou clàusules i de
dos annexos, ha sigut aprovada per Resolució d'Alcaldia 2021/873 de 7 de maig de 2021.

Albal, a la data de la firma.
El secretari.
Antonio Montiel Márquez
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