BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES
AJUDES PARÈNTESI II
(PLA RESISTIR )
Excedents
ALAQUÀS 2021

BASE 1a. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DELS EXCEDENTS DEL PLA
RESISTIR ALAQUÀS 2021.
El passat dia 17 de febrer de 2021 per Decret d'Alcaldia Núm. 0489-2021,
0489
es va
aprovar la convocatòria i les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES
AJUDES PARÈNTESIS (PLA RESISTIR) ALAQUÀS 2021, en els termes que figuren
en l'annex d'aquest.
Una vegada resoltes i abonades les sol·licituds subjectes a aquest Pla, des de
les Regidories
ories delegades de Promoció Econòmica i Comerç va observar que
existeix un romanent de crèdit, EXCEDENTS per un valor de 332.669,51 euros
que no han sigut objecte de repartiment.
Vist que l'article 8.4 del Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel
qual s'aprova el Pla Resistir i que va donar cobertura jurídica per a
l'articulació d'aquest Pla en el nostre municipi indicant que “Si, en aplicar les
ajudes, el municipi tinguera un excedent de recursos sense utilitzar
utilitzar en aquests
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sectors més afectats, podrà dedicar aquest excedent a complementar
proporcionalment les ajudes resoltes o dedicar-les a altres activitats també
afectades per la pandèmia i que no hagen sigut contemplades específicament
en els sectors definits en l'annex II.”
Vist que l'Ajuntament d'Alaquàs, com a entitat local entre les seues
competències pròpies després del Decret Llei 1/2021 del Consell, ostenta les
d'escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la
pandèmia sobre els sectors que estan patint les conseqüències econòmiques
derivades d'aquesta situació extraordinària.
Observant que en les Base 3 de les Bases Específiques Reguladores de les
Ajudes Parèntesis (Pla Resistir) que tracta sobre l'AMPLIACIÓ DE LES AJUDES
es recull que “Finalitzat el procediment d'adjudicació de les Ajudes, si existira
un excedent de la quantia total destinada, l'Ajuntament d'Alaquàs podrà
destinar aquest excedent a complementar proporcionalment les ajudes
resoltes en funció de les despeses corrents justificades o dedicar-los a altres
activitats econòmiques igualment afectades per la crisi sanitària i que no
hagen sigut contemplades en els sectors definits en l'Annex I.”
Considerant que, una vegada cobertes les ajudes que han pogut optar els
sectors econòmics que recollien l'Annex II, és convenient i socialment
necessari articular els excedents del Pla Resistir a un segon Pla Resistir II
(Excedents) amb la finalitat d'abastar aquells sectors productius
especialment afectats sectorialment per la pandèmia i que van quedar
exclosos en les primeres Bases o aquells sectors que fins i tot havent sigut
recollits les Bases de les Ajudes Parèntesis I, no van poder ser objecte de
l'ajuda sol·licitada per algun dels factors recollits en la Base 4.
Per tot això, concorren circumstàncies singulars i raons d'interés públic,
social i econòmic que justifiquen el seu atorgament en règim de concessió
directa, d'acord amb allò que es preveu en l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
Les presents bases estableixen el procediment que regirà en l'atorgament, en
règim de concessió directa, de les AJUDES PARÈNTESIS II (EXCEDENTS) per part
de l'Ajuntament d'Alaquàs objecte d'aquesta convocatòria als efectes
previstos per l'article 17 de la LGS, tenint en compte les especialitats
procedimentals establides per l'article 28 de la mateixa llei per a la concessió
directa d'ajudes, així com en la seua normativa de desenvolupament.
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Així mateix, es deriven d’allò que es disposa en l'Ordenança General de
Subvencions de l'Ajuntament d'Alaquàs, aprovada mitjançant acord plenari
de data 24 de febrer de 2005 (BOP núm. 109 de data 10/05/2005).
La convocatòria es regirà, amb caràcter general, pel que es disposa en les
bases reguladores, en l'Ordenança General de Subvencions, en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant LGS), el
seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol (d'ara en avant RLGS), així com pel Decret Llei 1/2021, de 22 de
gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou Ajudes
Parèntesis 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 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.

BASE 2a. FINANÇAMENT.
La participació del nostre municipi en el Pla Resistir ascendeix a 610.310
euros, segons l'Annex I del Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel
qual s'aprova el Pla, que inclou Ajudes Parèntesis (d'ara en avant les Ajudes)
en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.
Aquest Ajuntament, mitjançant Acord de Junta de Govern de data 28 de gener
de 2021 va acordar acceptar l'ajuda contemplada per als sectors més afectats
per la pandèmia; i es va comprometre a aportar l'import de 91.546,5 €, al fet
que ascendeix el seu percentatge de participació, i complir amb la resta de
les obligacions contemplades en el Decret Llei 1/2021, amb càrrec a la
següent aplicació pressupostària 43000-48001 Comerç. Ajudes Parèntesi, Pla
Resistir, COVID19. I donada el cofinançament de l'import total, les
subvencions es concediran en funció del crèdit disponible i adequat que a
cada moment existisca, atesa la disponibilitat de les aportacions dels
respectius copartícips.
Una vegada resoltes les Ajudes Parèntesis I (Pla Resistir) del municipi
d'Alaquàs segons Decret d'Alcaldia Núm. 0489-2021, s'observa que ha quedat
un romanent de crèdit, un excedent de la quantia total destinada de
332.669,51 €.
No obstant això, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 58 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el citat import
podrà ser incrementat, amb caràcter previ a la resolució de les sol·licituds
presentades, sense que això done lloc a una nova convocatòria. L'efectivitat
de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat
del crèdit en un moment anterior a la resolució de la concessió de les
subvencions.

BASE 3a. AMPLIACIÓ DE LES AJUDES.
Si després de l'aplicació de les presents ajudes quedara excedent sense
utilitzar,
podrà
dedicar-se
aquest
excedent
a
complementar
proporcionalment les ajudes concedides tant en la primera convocatòria
AJUDES PARÈNTESIS I com en aquesta segona AJUDES PARÈNTESIS II, sense
necessitat de nova sol·licitud dels beneficiaris de la primera.

BASE 4a. BENEFICIARIS I REQUISITS.
Podran accedir a la condició de beneficiàries d'aquestes Ajudes Parèntesis II
les persones físiques i jurídiques, així com societats civils o comunitats de
béns legalment constituïdes, que reunisquen la condició d'autònoms o
microempreses en el moment de la sol·licitud, i que duguen a terme alguna
de les activitats incloses en l'Annex I, que no hagen sigut beneficiàries de la
primera convocatòria d'ajudes parèntesis i sempre que complisquen els
següents requisits:
A. Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom/a 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
en la mútua professional corresponent i en l'Agència Estatal
d'Administració Tributària a data 31 de desembre de 2020.
B. Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'Activitats
Econòmiques (IAE) d'aquest municipi a data 31/12/2020 en un o diversos
dels epígrafs als quals es refereix l'Annex I del present document.
C. Que figuren en el llistat d'exempts de l'IAE d'aquest municipi per aplicació
dels requisits legals vigents per a això sempre que figuren d'alta en el
Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
D. Que el domicili fiscal es trobe en el municipi d'Alaquàs; o que el local on
es desenvolupa l'activitat es trobe en el municipi d'Alaquàs i, a més, no
4

reunir els requisits per a ser beneficiari de la convocatòria de les ajudes
parèntesis del municipi on es tinga el domicili fiscal.
Excepcionalment, per als CNAES inclosos en les Ajudes Parèntesis I (Pla
Resistir) del municipi d'Alaquàs Decret d'Alcaldia Núm. 0489-2021, només
per als autònoms o microempreses que no tinguen el domicili fiscal a
Alaquàs però que el local on es desenvolupa l'activitat es trobe en el
municipi d'Alaquàs i figuren d'alta en la matrícula de l'Impost d'activitats
Econòmiques (IAE) d'aquest municipi, es tindrà en compte el domicili de
l'activitat a l'efecte de complir aquest requisit sempre que només es trobe
d'alta en l'IAE a Alaquàs i no reunir els requisits per a ser beneficiari de la
convocatòria de les ajudes parèntesis del municipi on es tinga el domicili
fiscal. Aquest últim extrem també ha d'acreditar-se documentalment,
conforme al punt 13 de la Base 7a de les presents Bases.
E. 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, que estiguen 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 mitjançant una
declaració responsable de la persona beneficiària.
F. No tindre cap deute pendent de qualsevol naturalesa el període de
termini de la qual de pagament voluntari haja vençut amb l'Ajuntament
d'Alaquàs. A aquest efecte es considerarà que no té cap deute pendent si
s'ha formalitzat ajornament, fraccionament o el pla de pagaments vigent a
l'Ajuntament.
G. En el cas de socis cooperativistes en règim d'autònoms que desenvolupen
activitat de venda no sedentària en mercats annexos a fixos, certificat que
acredite aquesta situació i en el qual conste el CNAE o IAE de la
cooperativa.
H. En el cas de desenvolupar activitat de taxi (CNAE 4932; IAE 7212), posseir
una autorització tipus VT radicada a la Comunitat Valenciana, visada i en
vigor.
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A aquest efecte es considera com a microempresa la definida conforme
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 dels quals anual o el balanç general anual del qual no
supera els 2 milions d'euros.
Únicament s'atorgarà una subvenció per persona física o jurídica sol·licitant.

BASE 5a. DESPESES SUBVENCIONABLES, QUANTIES DE LES
AJUDES, CRITERIS PER A LA SEUA DETERMINACIÓ I RÈGIM
DE COMPATIBILITAT.
1. Es podrà finançar 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 del local comercial.
b) 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.
c) En el contracte d'arrendament, la persona que sol·licita l'ajuda ha de
constar com a arrendatària.
d) 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'hi exercisca.
e) Les compres de mercaderies i aprovisionaments. Per a la seua justificació
s'haurà d'aportar factures de les compres a proveïdors i documentació
acreditativa de l'abonament d'aquestes. No seran admissibles les
despeses corresponents a adquisicions de béns que tinguen la
consideració d'inventariables i/o amortitzables (equips informàtics o
audiovisuals, maquinària, vehicles, instal·lacions, etcètera).
f) Despeses en subministraments d'energia elèctrica, aigua, gas i
comunicacions (Internet, telèfon, etc) vinculats al local comercial on es
desenvolupa l'activitat comercial. Per a la seua justificació s'haurà
d'aportar les factures i els justificants de pagament corresponents.
g) 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
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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.
h) Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la Seguretat Social de
l'empresari individual o les quotes a càrrec de l'empresa (quota patronal),
en cas de tindre treballadors en el seu compte. 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.
i) Altres despeses corrents vinculades a l'activitat. Per a la seua justificació
s'haurà d'aportar les corresponents factures dels creditors o proveïdors i
justificants de pagament.
2. Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres 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 despesa els albarans, les notes
de lliurament, tiquets de caixa, justificants de TPV ni factures proforma.
De les factures i documents s’ha de deduir de manera indubtable que es
relacionen directament amb l'activitat empresarial del sol·licitant.
L'Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment que presente els
documents originals objecte de justificació de la subvenció.
En el seu cas, l'IVA suportat no serà objecte de subvenció si té caràcter
recuperable.
3. No seran subvencionables interessos deutors de comptes bancaris,
interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals ni despeses en
procediments judicials. Així mateix, tampoc són conceptes subvencionables
l'IBI, l'Impost del Valor Afegit recuperable i la resta d'impostos i taxes.
4. No s'admetran com a justificants de pagament dels conceptes anteriors els
pagaments en metàl·lic.
5. S'admetran les despeses realitzades entre l'1 d'abril de 2020 i la data de
sol·licitud.
Aquestes despeses i la seua justificació no podran haver sigut presentats per
a l'obtenció i justificació d'altres ajudes públiques.
6. La quantia individualitzada a percebre pels beneficiaris es determinarà en
la resolució de concessió mitjançant l'aplicació dels següents criteris:
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1. Una quantitat màxima de 2.000 € per cada autònom o
microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
2. Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200 € per cada
treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de
2020 d'aquestes microempreses i autònoms
En el cas d'autònoms col·laboradors que l'acrediten, la quantia a
sol·licitar serà de 200 € computant en el màxim dels 10 treballadors.
La quantia màxima a percebre per una microempresa o persona
autònoma són 4.000 €.
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, atés el nombre de sol·licituds que
complisquen els requisits per a accedir a la condició de beneficiaris, no siga
suficient per a atendre-les a totes, es procedirà a la concessió de les ajudes
seguint la data de registre d'entrada fins a l'esgotament del crèdit.
7. Les subvencions objecte de la present convocatòria seran compatibles amb
altres subvencions, ajudes, ingressos que s'atorguen o s'hagen atorgat per a
la mateixa finalitat, procedents de qualsevol ens públic o privat sempre que
no se sobrepasse el cost de l'actuació subvencionada i sense perjudici del
qual sobre aquest tema poguera 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 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 existisca finançament compartit d'una mateixa
despesa per diferents ajudes.
La presentació de despeses justificades per davall de l'import mínim
implicarà la reducció de la quantia.
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BASE 6a. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES
SOL·LICITUDS.
Les sol·licituds es presentaran mitjançant model normalitzat habilitat a
aquest efecte i disponible en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alaquàs
(https://alaquas.sedelectronica.es/info.0). En la pàgina web municipal estarà
disponible la informació i documentació de la convocatòria i s'habilitarà
l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.
Per a la tramitació telemàtica s'haurà de disposar de signatura electrònica
avançada. De no disposar de signatura electrònica avançada, haurà d'acudirse a la representació a través de persona que sí que en dispose i acreditar la
representació. Per a la identificació de l'usuari en aquesta Seu, l'Ajuntament
d'Alaquàs admet les modalitats que ofereix la plataforma Cl@ve:
A. 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 establits a Espanya,
publicada en 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 ACCV i segells electrònics emesos per
FNMT. La llista d'autoritats admeses per a la identificació electrònica
d'entitats i empreses s'anirà actualitzant gradualment.
B. Claus concertades: Cl@ve PIN com a sistema de contrasenya de validesa
molt limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen
esporàdicament als serveis públics electrònics. Cl@ve Permanent com a
sistema de contrasenya de validesa duradora en el temps, orientat a
usuaris habituals dels serveis públics electrònics.
C. La sol·licitud se subscriurà per la persona que acredite la representació
de l'entitat interessada per qualsevol mitjà vàlid en dret. Només s'atendrà
una sol·licitud per persona treballadora autònoma o microempresa. En
cas de presentar-se més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte la
primera presentada tenint en compte la data i hora de la seua
presentació per Registre General d'Entrada a l'Ajuntament.
D. El termini de presentació de la sol·licitud de les ajudes serà de:
Per als supòsits contemplats en els apartats de la Base 4a Beneficiaris i
Requisits, punts D 2n paràgraf , G i H, seran 5 dies hàbils, a partir de
l'endemà a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província.
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Per a la resta dels supòsits, seran 15 dies hàbils, a partir de l'endemà a la
finalització del termini del supòsit anterior, a partir del sisé dia hàbil de
la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

La presentació de la sol·licitud d'ajuda fora del termini establit i la no
utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori seran causes de no
admissió.
Si la sol·licitud o la documentació que ha d'acompanyar-la no reunira les
dades d'identificació, posseira algun error o foren incompletes, es requerirà
al sol·licitant, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmene la
falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho
fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució dictada en els
termes previstos en l'article 21.1 de la citada llei.

BASE 7a DOCUMENTACIÓ QUE HAURAN D'APORTAR ELS
SOL·LICITANTS.
La sol·licitud de la subvenció comporta l'acceptació de les presents bases en
la seua integritat.
La sol·licitud normalitzada (Annex II) haurà d'estar signada per la persona
interessada o el seu representant legal i s’ha d'acompanyar obligatòriament
de la següent documentació:
1. 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, i en aquest cas aportarà formulari relatiu a la
representació (Annex IV).
2. Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat econòmica
amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i, en el seu cas, el del local de
desenvolupament de l'activitat, o en defecte d'això, declaració dels
epígrafs d'IAE en els quals figura d'alta i des de quina data.
3. Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social o Mútua
professional corresponent.
4. Documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre
de 2020, adjuntant els TC2 del mes de desembre, únicament per al cas de
tindre contractats a treballadors.
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5. Declaració responsable signada per l'interessat de no incórrer en causa
de prohibició per a l'obtenció de la condició de beneficiari a les quals es
refereix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
6. Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal i amb de la Seguretat Social
(TGSS), així com amb la Hisenda municipal.
7. Declaració responsable de no ser deutor per resolució de reintegrament
d'altres subvencions concedides.
8. Per a les microempreses: declaració responsable 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 treballadors i amb volum de negocis anual no superior als
2 milions d'euros.
9. Fitxa de domiciliació bancària segons model normalitzat (Annex III).
10. L'aportació de tota la documentació que justifique les despeses corrents
incorregudes, i ajustar-se a allò previst en la Base 5a.
11. Relació classificada de les despeses subvencionables, amb identificació
del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de
pagament, conforme al model adjunt a les bases.
12. Declaració responsable en la qual figure que les factures presentades no
han sigut utilitzades ni s'utilitzaran per a justificar altres subvencions.
13. Acreditar documentalment el no ser beneficiari en un altre municipi
d'Ajudes Parèntesis I: certificat negatiu de l'Ajuntament o còpia de la
notificació desestimatòria de la mateixa d'acord amb la Base 4 in fine.
14. No serà necessària la presentació per part dels interessats dels
documents anteriors que hagen sigut aportats en l'anterior convocatòria
Ajudes PARÈNTESIS I (Pla Resistir) del municipi d'Alaquàs Decret d'Alcaldia
Núm. 0489-2021, incloses les factures i justificants de pagament de les
despeses subvencionables, en el cas d'haver-les presentat, a excepció de
la nova sol·licitud habilitada per a aquesta convocatòria, sol·licitud
normalitzada (Annex II) i formulari relatiu a la representació (Annex IV), en
cas de ser necessari, que sí que serà obligatori presentar en qualsevol
dels supòsits.
No s'estarà obligat a aportar els documents relacionats anteriorment, si
aquests ja obren a l'Ajuntament d'Alaquàs i/o s'autoritza l'administració
municipal a obtindre'ls d'altres administracions, d'acord amb allò que es
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preveu en l'article 53.1 d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L'interessat pot autoritzar l'Ajuntament a realitzar la consulta telemàtica per
part de l'òrgan gestor dels requisits de trobar-se al corrent en el compliment
de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària (AEAT) i enfront de la Seguretat Social (TGSS).

BASE 8a. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.
Els beneficiaris de la subvenció estaran sotmesos a les següents obligacions:
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'Entitat 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 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 aquelles 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.

BASE 9a. MODALITAT DEL PROCEDIMENT DE LA CONCESSIÓ.
El procediment de concessió de les subvencions previstes en aquestes
Normes Reguladores es tramitarà en règim de concessió directa, segons el
que s'estableix en l'article 22.2.c) LGS, que possibilita la concessió directa de
subvencions, encara que la seua quantia no s'haja recollit 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, econòmic o humanitari, o altres degudament
justificades que dificulten la seua convocatòria pública”.
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Aquest caràcter excepcional ve fonamentat en un clar interés públic, social i
humanitari que l'actual crisi sanitària en aquest estat de pandèmia està
provocant en el teixit empresarial. La tramitació d'aquestes ajudes per la
forma ordinària deixaria sense sentit la consecució i l'esperit de l'objectiu
que recull el Decret Llei 1/2021 del Consell pel qual s'aprova el Pla Resistir,
això és, les mesures de suport necessàriament han de ser immediates, i
donar una resposta ràpida per a mitigar els efectes negatius en l'economia.
Per això, no resulta necessari realitzar una comparació i prelació de
sol·licituds presentades en un moment concret i únic del procediment.
Conforme al que disposa l'article 71 Llei del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, en la tramitació de sol·licituds es guardarà
l'ordre estricte de presentació de les mateixes en Seu Electrònica, i es tindrà
en compte:
a) Que en el cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació
completa, es considerarà com a data de Registre d'Entrada la de l'última
presentació de documentació relativa a aquesta sol·licitud. La concessió
d'ajudes s'efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible destinat a atendre
les mateixes en aqueix moment.
b) Que el Servei Instructor comprovarà pel seu ordre cronològic de
presentació les sol·licituds rebudes. Aquelles sol·licituds que complisquen
amb els requisits exigits, fins a esgotar el crèdit inicial disponible de la
convocatòria, seran proposades per a ser resoltes favorablement.
c) Que les sol·licituds que hagen sigut presentades amb posterioritat a
aqueix moment, en previsió d'una posterior ampliació de crèdit,
mantindran l'ordre de prelació establit, de data i hora de presentació de
la sol·licitud, a aquest efecte d'aplicar el criteri de valoració establit en
l'anterior punt.
d) Que, en el seu cas, una vegada el crèdit addicional estiga disponible es
procedirà a la valoració de les sol·licituds presentades conforme al que
s'estableix en aquestes Bases, seguint així mateix els tràmits en ell
establits per al seu reconeixement i concessió.
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BASE 10a. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I PAGAMENT DE
L'AJUDA.
1. La concessió de la subvenció regulada en aquesta convocatòria, es
realitzarà d'acord amb el que s'estableix en l'article 28, concessió directa,
de la Llei General de Subvencions.
2. El procediment per a la concessió d'aquesta ajuda s'iniciarà una vegada
obert el termini de presentació de sol·licituds.
3. L'òrgan encarregat de la instrucció del procediment serà l'Agència
d'Ocupació i Desenvolupament Local de l'Ajuntament d'Alaquàs, que
verificarà que la persona sol·licitant complisca els requisits exigits en les
presents Bases. Se li assigna la tramitació, anàlisi, control de les
justificacions, proposta de pagament, revocació i/o reintegrament, en el
seu cas. Així mateix, realitzarà d'ofici quantes actuacions estime
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les
dades en virtut dels quals s’ha de formular la proposta de resolució de
concessió.
4. L'òrgan competent per a resoldre la concessió de subvencions correspon
a l'Alcalde.
5. Es declara la tramitació d'urgència del procediment per raó de l'interés
públic perseguit donada la naturalesa de les subvencions que les
mateixes emparen.
La concessió de la subvenció s'efectuarà establint com a criteri la data i hora
d'entrada que figuren registrades en la sol·licitud i reunint la totalitat de
requisits i documentació requerida en la convocatòria. En cas de no
presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a
data de Registre d'Entrada la de l'última presentació de documentació
relativa a aquesta sol·licitud. La concessió d'ajudes s'efectuarà fins a esgotar
el crèdit disponible destinat a atendre les mateixes en aqueix moment, una
vegada iniciat el termini de presentació d'instàncies.
El procediment de concessió de les presents ajudes municipals serà el
següent:
1. Presentació de la sol·licitud i documentació necessària per les persones
interessades.
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2. Resolució de concessió i ordre de pagament de les ajudes per Alcaldia,
una vegada iniciat el termini de presentació d'instàncies per ordre de
registre d'entrada, complint amb els requisits exigits en les presents
bases, i fins a esgotar el crèdit disponible.
3. Notificació de la Resolució al beneficiari/a de l'ajuda.
4. La Resolució serà objecte de publicació, en el tauler d'edictes electrònic
de l'Ajuntament i en la Base de dades Nacional de Subvencions, i aquesta
publicació assolirà els efectes de la notificació i BOP.
5. La resolució de concessió de les subvencions contindrà tant l'atorgament
de les subvencions, que fixarà expressament la seua quantia i
incorporarà, en el seu cas, les condicions, obligacions i determinacions
accessòries al fet que s’ha de subjectar la persona beneficiària
d'aquestes, com la desestimació expressa de la resta de les sol·licituds, en
el seu cas.
6. El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà com a màxim de 2
mesos a comptar des de l'endemà a la finalització del termini de
presentació de les sol·licituds.
7. La resolució de la concessió de les Ajudes posarà fi a la via administrativa,
i es podrà interposar contra ella recurs potestatiu de reposició en el
termini d'un mes, davant el mateix òrgan que haja dictat la resolució o bé
recórrer directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós
administratiu en la forma i terminis previstos en la llei reguladora
d'aquesta jurisdicció.

Després de la resolució de les subvencions concedides s'efectuarà un
pagament únic, mitjançant transferència bancària i per l'import que
corresponga, en relació a la prèvia justificació de les despeses
subvencionades, en el compte determinat en el model de domiciliació
bancària.

BASE 11a. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE L'AJUDA.
La justificació de les subvencions requerirà d'acte administratiu d'aprovació
per l'òrgan concedent. S'acumularà en un acte administratiu l'aprovació de la
concessió i justificació.
La justificació d'aquestes ajudes i el compliment de la seua finalitat es
consideraran realitzades mitjançant la presentació de tota la documentació
15

exigida en aquestes normes, per la qual cosa, una vegada resolta la
concessió de l'ajuda, es tramitarà el pagament de la mateixa a la persona
beneficiària que es realitzarà mitjançant un pagament únic per la totalitat de
l'import concedit, mitjançant transferència bancària al compte indicat en la
sol·licitud, a partir de la data de la resolució de concessió.
L'Ajuntament d'Alaquàs es reserva la facultat de resoldre i deixar sense
efecte l'ajuda concedida, totalment o parcialment, si el sol·licitant falseja
dades, fets o documents aportats a l'expedient.

BASE 12a. REINTEGRAMENT DE LES AJUDES.
1. De conformitat amb el que s'estableix en 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 de l'interés de demora corresponent
des del moment del pagament de la subvenció fins hui 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 10é
de les presents bases.
Procedirà el reintegrament dels fons percebuts, en particular, per obtindre la
subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles
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 Llei General de Subvencions.
2. Pel que respecta a la naturalesa d'aquests crèdits a reintegrar caldrà
ajustar-se a allò que es disposa en l'article 38 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
El procediment de reintegrament es regirà pel que es disposa en 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 al tauler d'anuncis o
per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris i l'import de
l'ajuda.
Sense perjudici d'iniciar el procediment de reintegrament, en cas
d'incompliment de les obligacions establides amb motiu de la concessió de
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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 reportats.

BASE 13a. PUBLICITAT DE LES BASES REGULADORES.
Lloc de publicació: De conformitat amb allò que es preveu en 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.
A més, aquestes bases també es publicaran igualment al tauler d'edictes de
la seu electrònica de l'Ajuntament i a la seua pàgina web.

BASE 14a. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE LES
PERSONES BENEFICIÀRIES.
D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aqueixes dades i a la Llei Orgànica 3/2017, de 5 de desembre de
Protecció de dades personals i garanties de drets digitals. S'informa les
persones beneficiàries que:
El responsable del tractament de dades és l'Ajuntament d'Alaquàs,
C/Major, 88, Alaquàs, 46970, València.
La delegada de protecció de dades és GOVERTIS ADVISORY SERVICES, SL.
Correu electrònic: dpd@alaquas.org
La finalitat del tractament de dades és donar ajudes per al foment del
comerç local.
Categoria de dades de tractament: dades identificatives. Dades
identificatives dels representants legals.
Dades econòmiques: Factures, Seguretat Social, Hisenda.
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Legitimació del tractament: Article 6.1 c) Compliment d'una obligació legal,
en interés públic o en l'exercici de poders públics del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.
Les persones beneficiàries tenen dret a sol·licitar del responsable del
tractament l'accés a les dades personals, la rectificació o supressió, la
limitació del tractament, l'oposició, així com el dret a la portabilitat de les
dades, així com presentar una reclamació davant l'Agència Estatal de
Protecció de dades.
L'Ajuntament serà interoperable i interconnectat per a la comprovació de
les dades personals amb els següents organismes: òrgans de l'Estat,
Generalitat, Seguretat Social, entitats bancàries.
Descripció general de mesures tècniques i organitzatives de seguretat:
Esquema nacional de Seguretat. Normativa interna de seguretat.
L'Ajuntament d'Alaquàs en compliment del principi de seguretat del
tractament de les dades de l'article 32 del RDPD de la UE adoptarà les
mesures tècniques suficients amb la condició de garantir un nivell de
seguretat.

BASE 15. 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'Alcaldia com a
Òrgan concedent, i podrà, en el cas que ho considere necessari, sol·licitar
previ informe de l'Instructor.
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ANNEX I
CNAE

IAE

COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES
D'ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC EN
4781
E6466 E6631 E6632 E6633 E6634 E6639
LLOCS DE VENDA I EN MERCATS
AMBULANTS
COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES
TÈXTILS, PECES DE VESTIR I CALÇAT EN
4782
E6631 E6632 E6633 E6634 E6639
LLOCS DE VENDA I EN MERCATS
AMBULANTS
COMERÇ AL DETALL D'ALTRES
4789 PRODUCTES EN LLOCS DE VENDA I EN E6631 E6632 E6633 E6634 E6639
MERCATS AMBULANTS
5510 HOTELS I ALLOTJAMENTS

E681

E682

5520 ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I ALTRES

E683

E684

5530

CÀMPINGS I APARCAMENTS DE
CARAVANES.

E685

E686

E687 E687.1 E687.2 E687.3 E687.4

5590 ALTRES ALLOTJAMENTS

E682

5610 RESTAURANTS I LLOCS PER MENJAR

E671 E671.1 E671.2 E671.3 E671.4 E671.5

5621

PROVISIÓ DE MENJARS PREPARATS
PER A ACTES

E935 E935.1 E935.2

E677 E677.1 E677.9

5629 ALTRES SERVEIS DE MENJAR
5630 ESTABLIMENTS DE BEGUDES
5914

ACTIVITATS D'EXHIBICIÓ
CINEMATOGRÀFICA

7911 ACTIVITATS D'AGÈNCIES DE VIATGES
7912

E673

E674

E675

E676

A04

P521

P599

P882

P883

E989

P854

A011

A018

A019

A02

A03

E963
E755

ACTIVITATS DELS OPERADORS
TURÍSTICS

7990 ALTRES SERVEIS DE RESERVES
8230

E672

ORGANITZACIÓ DE CONVENCIONS I
FIRES

9001 ARTS ESCÈNIQUES
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E965

P86

CNAE
9002

ACTIVITATS AUXILIARS D’ARTS
ESCÈNIQUES

IAE
A011

A012

A018

A019

A05

E965

P852

9003 CREACIÓ ARTÍSTICA I LITERÀRIA

A021

A022

A029

A031

A032

A033

A039

9004 GESTIÓ DE SALES D’ESPECTACLES

P861

P862

9102 ACTIVITATS DE MUSEUS

E9669 E9823

9103 GESTIÓ DE LLOCS I EDIFICIS HISTÒRICS

E9669

9311 GESTIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES E9671 E9681
9312 ACTIVITATS DE CLUBS ESPORTIUS

E9672

9313 ACTIVITATS DEL GIMNASOS

A04

A942 E9422 E9672 E968

9319 ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES

A04

E9681 P886

9321 ACTIVITATS DELS PARCS D'ATRACCIONS E981
9329

ALTRES ACTIVITATS RECREATIVES I
ENTRETENIMENT

A018

1511

ACTIVITATS EMPRESARIALS - ADOB I
ACABAT DE CUIRS I PELLS

441

1520
1413

1419
1420
4763

475
4772

ACTIVITATS EMPRESARIALS 452
FABRICACIÓ CALÇAT ARTESÀ I A MIDA
ACTIVITATS EMPRESARIALS CONFECCIÓ ALTRES PECES DE VESTIR
453
EXTERIORS
ACTIVITATS EMPRESARIALS CONFECCIÓ D'ALTRES PECES DE VESTIR 453
I ACCESSORIS
ACTIVITATS EMPRESARIALS 453
FABRICACIÓ D'ARTICLES DE PELLETERIA
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR INSTRUMENTS MÚSICA I
657
ACCESSORIS
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR PECES DE VESTIR I
6511
COMPLEMENTS
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
6516
MENOR CALÇAT I COMPLEMENTS PELL
20

A019

A05

E965

6513

6514

454

454

6512

E969 E9794

CNAE
4775

4775

4776
4759
4759

4752

4753

4759
4762
4777

4771

4776

4778
4719
4799

ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR PRODUCTES DROGUERIA,
PERFUMERIA
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR PRODUCTES PERFUMERIA I
COSMÈTICA
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR PLANTES, HERBES,
HERBOLARIS
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR MOBLES (EXCEPTE OFICINES)
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR APARELLS D'ÚS DOMÈSTIC
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR ARTICLES PARAMENT,
FERRETERIA, ADORN, MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ, PORTES FINESTRES I
PERSIANES
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR ARTICLES LLAR NO
CLASSIFICATS EN ALTRES PARTS
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR MOBLES I MÀQUINES
D'OFICINA
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR LLIBRES, PERIÒDICS, REVISTES
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR ARTICLES JOIERIA,
RELLOTGERIA, BIJUTERIA
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR JOGUETS, ARTICLES ESPORT,
ARMES
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR LLAVORS, ADOBS, FLORS I
PLANTES
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR ALTRES PRODUCTES NO
CLASSIFICATS EN ALTRES PARTS
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR MAGATZEMS POPULARS
ACTIVITATS EMPRESARIALS - COMERÇ
MENOR ARTICLES DIVERSOS EN
MÀQUINES

IAE
6522

6523

6524
6531
6532

6533

6534

6539

6592
6594
6595

6596

6597

6599
6613
6649
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6622

6535

CNAE

IAE

ACTIVITATS EMPRESARIALS 7212
TRANSPORT PER AUTOTAXIS
ACTIVITATS EMPRESARIALS 8510 GUARDERIA I ENSENYAMENT INFANTIL, 9311
EXCLUSIVAMENT
ACTIVITATS EMPRESARIALS –
8532
9312
ENSENYAMENT CONDUCCIÓ VEHICLES
4932

8559

ACTIVITATS EMPRESARIALS - ALTRES
ACTIVITATS D'ENSENYAMENT

9339

PERRUQUERIA I ALTRES TRACTAMENTS
972.1 972.2
DE BELLESA
ACTIVITATS EMPRESARIALS 9601 RENTATGE I NETEJA DE PECES TÈXTILS I 971.1
DE PELL
ACTIVITATS EMPRESARIALS - SARGIT I
95
971.3
REPARACIÓ DE ROBES
9602

181

ACTIVITATS EMPRESARIALS – DISSENY
ESPECIALITZAT

474

7420

ACTIVITATS EMPRESARIALS - SERVEIS
FOTOGRÀFICS

9731

22

475

