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Ajuntament d’Aielo de Malferit
Edicte de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit sobre extracte 
de l’acord, del Ple, de 19 de novembre de 2020, d’aprovació 
dels criteris reguladors de la concessió d’ajudes destinades 
a establiments comercials i autònoms afectats per l’estat 
d’alarma per raó de la crisi sanitària ocasionada per la 
Covid-19. 

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de 
novembre de 2020, va aprovar les ajudes programa ARA-Autònoms, 
l’extracte de l’acord es transcriu a continuació:
Primer. Objecte.
Concessió d’ajudes directes destinades a establiments comercials 
i autònoms que desenvolupen la seua activitat econòmica al muni-
cipi d’Aielo de Malferit, afectats  per  la  situació d’emergència  
sanitària.
Segon. Beneficiaris 
Persones físiques o jurídiques, que realitzen qualsevol activitat 
econòmica per compte propi amb domicili fiscal o de l’activitat a 
Aielo de Malferit, i que complisquen els requisits indicats a l’art. 3 
de les bases.
Tercer. Despeses subvencionables 
Taxa per recollida i tractament de residus orgànics.
Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires. 
Quart. Bases reguladores 
La convocatòria i les bases estaran publicades en la web i al tauler 
d’anuncis municipal. 
Cinquè. Finançament 
El pressupost destinat a finançar la present convocatòria d’ajudes serà 
de 10.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 241 47000 del 
pressupost de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit per a l’any 2020. 
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds es podran presentar dintre del termini d’un mes a 
partir del dia següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria 
al BOP. 
Setè. Altres dades 
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d’Entrada 
de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit o mitjançant qualsevol dels 
procediments previstos en la legislació. 
Aielo de Malferit, 2 de desembre de 2020.—L’alcalde, Juan Rafael 
Espí Mompó.
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