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PLA RESISTIR. AJUDES PARÈNTESI 

2ª CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER ALS SECTORS MÉS AFECTATS 

PER LA PANDÈMIA 

 

I.- L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació 

d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 a pandèmia internacional. Per 

a fer front a la crisi sanitària al nostre país, ha sigut necessari adoptar mesures 

excepcionals que han suposat la limitació de l'activitat econòmica en molts sectors 

productius i aquesta situació persisteix en l'actualitat. 

II.- Per part de la Generalitat Valenciana, conscient de la complicada situació que estem 

vivint i que hi ha sectors especialment afectats per la mateixa a conseqüència de les 

restriccions adoptades, mitjançant Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, s'ha 

aprovat la creació d'un Pla d'ajudes Resistir, dotat amb 160 milions d'Euros, aportats en un 

62,5% per la Generalitat, en un 22,5% per les Diputacions Provincials, i el 15% restant pels 

Ajuntaments. 

III.- La participació del municipi d’Aielo de Malferit en el Pla Resistir ascendeix a 78.867 € 

d'euros, segons l'Annex I del 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. L'Ajuntament d’Aielo de Malferit, mitjançant Acord de Junta de 

Govern Local de data 26 de gener de 2021 va acordar acceptar l'ajuda contemplada en 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; (DOGV 

número 9005, de 26.01.2021) i es va comprometre a aportar l'import de 11.830,05 €, al que 

ascendeix el seu percentatge de participació, i complir amb la resta de les obligacions 

contemplades en l'esmentat decret llei. 

IV.- Conforme al que es disposa en 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, concorren circumstàncies singulars i raons d'interès públic, 

social i econòmic que dificulten la convocatòria pública d'aquestes ajudes i justifiquen el 

seu atorgament en règim de concessió directa, d'acord amb el que es preveu en l'article 

22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
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A la vista de la base cinquena de les Bases reguladores de les ajudes Pla Resistir, 

aprovades per Junta de Govern Local de data 09/02/2021, on s’indica que en el cas que 

les sol·licituds aprovades no aconseguisquen la quantia total de 78.867,00 €, assignada a 

aquest municipi en l’Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, de 

conformitat amb l’article 8.b) 4 del mateix es procedirà a elabores unes noves bases per 

regular aquest excedent a la concessió d’ajudes a autònoms i empreses amb un màxim de 

10 treballadors que figuren d’alta al Cens d’empresaris, professionals i retenidors 

corresponent a aquest municipi que s’hagen vist afectades per la pandèmia. És per aquest 

motiu que, per estructurar i regular la seua gestió s’emeten les següents 

 

BASES REGULADORES AJUDES PARÈNTESIS II 

PLA RESISTIR 

 

PRIMER.- OBJECTE 

L’objecte és l’adjudicació, mitjançant el procediment de concessió directa, d’ajudes a 

autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors, que complisquen els 

següents requisits: 

- que dispose del codi IAE d’alguna de les activitats enumerades a l’ANNEX I de la present 

convocatòria. 

- que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) 

d'aquest municipi. 

-que figuren en el llistat d'exemptes de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits 

legals vigents sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors. 

- Que es troben en funcionament en data 31 de desembre de 2020. 

- Que el domicili fiscal i social es trobe al terme municipal d’Aielo de Malferit. 

 

SEGON.- QUANTIA DE LES AJUDES 

Les ajudes a atorgar seran les següent, prèvia la corresponent justificació en els termes 

que s’indica en l’apartat tercer: 
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1) una quantitat màxima de 2.000 € per cada autònom/a o empresa amb un màxim de 10 

treballadors/es. Les ajudes seran de 2.000 € per empresa amb independència de que la 

forma jurídica amb la que desenvolupe l’activitat siga empresari/a individual o societari/a. 

2) una quantitat fixa de 200 € per treballador/a o autònom/a col·laborador/a, afiliat/da a la 

Seguretat Social, a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes empreses i autònoms/es. 

La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària i, en tot 

cas, fins esgotar-se el crèdit adreçat a la convocatòria. 

 

TERCER.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I 

DOCUMENTACIÓ 

La participació en el present Pla d'ajudes per part dels/de les beneficiaris/es finals requerirà 

la presentació en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació 

de les bases al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, 

del model normalitzat d'instància previst a l’annex II juntament amb la següent 

documentació: 

- En el cas dels exempts/es de l'IAE: certificació de situació censal (Model 01 AEAT). 

- Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social. 

- Documentació acreditativa del nombre de treballadors/es a 31 de desembre de 2020, 

adjuntant els tc2 del mes de desembre. 

- Documentació justificativa de les despeses corrents incorregudes des del mes d'abril de 

2020 (assegurances socials, subministraments, lloguer...). Les despeses que es presenten 

seran d’una quantia igual o superior a la quantitat de les ajudes a les que es té dret segons 

aquesta convocatòria. En cas de no justificar la quantitat total, les ajudes es minoraran i 

seran per la quantitat justificada. 

- Poder de representació del/de la representant legal. 

Si les sol·licituds no vingueren emplenades en tots els seus termes, o no foren 

acompanyades de la documentació preceptiva, es requerirà a l'entitat sol·licitant, perquè 

en un termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents requerits, amb 

indicació que, si així no ho fera, es tindrà per desistida la seua petició, dictant resolució 

expressa sobre aqueixa sol·licitud, així com la seua notificació. 
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Una vegada finalitzat el termini de presentació, s’analitzaran les sol·licituds procedint-se a 

resoldre les mateixes. 

La presentació de sol·licitud fora del termini establert serà causa d’inadmissió. 

Sols s’admetrà una sol·licitud per persona treballadora autònoma o microempresa. 

El termini màxim per a resoldre i procedir al pagament de les ajudes serà de 3 mesos, a 

comptar des del dia de la publicació de les presents bases. 

 

QUART.- FINANÇAMENT DE LES AJUDES 

Les ajudes contemplades al present Acord es finançaran amb càrrec a l'aplicació 

pressupostària de l'estat de despeses 241.47000 «Ayudas a Pymes» del vigent pressupost 

municipal, prorrogat de 2020. 

 

CINQUÈ. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

1. Col·laborar en les actuacions de seguiment de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, aportant 

quanta informació i documentació li siga requerida, així com qualsevol altra comprovació i 

control que foren necessàries amb la finalitat de verificar el compliment específic de les 

obligacions associades a l’ajuda. 

2. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supostos contemplats a l’article 37 

de la Llei General de Subvencions, i en particular, per obtenir la subvenció falsejant les 

condicions requerides o ocultant aquelles que ho haveren impedit, o mostrar resistència, 

excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer prevista a 

l’article 14 de la Llei General de Subvencions. 

3. Complir la resta d’obligacions que detalla l’article 14 de la Llei General de Subvencions. 

4. En el cas de què la persona o empresa beneficiària es trobe compresa en els supostos 

de l’article 3.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, haurà d’adaptar-se a les obligacions de publicitat activa 

que resulten aplicables. 

 
SISÈ. REINTEGRAMENT DE LES AJUDES 
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L’incompliment pel beneficiari/a de qualsevol dels requisits, condicions, obligacions i demés 

circumstàncies que donaren lloc a l’atorgament de l’ajuda, donarà lloc a la incoació, per 

l’òrgan competent per a la concessió de les ajudes, del corresponent expedient que podrà 

finalitzar, en el seu cas, amb l'anul·lació de l’ajuda concedida i l’obligació de reintegrar les 

quantitats percebudes i els interessos de demora des del moment del pagament de la 

mateixa. 

 

SETÈ. COMPATIBILITAT 

 
Estes ajudes son compatibles amb les d’altres administracions concedides per a la mateixa 

finalitat, no obstant les despeses que s’aporten no podran haver segut presentades per a 

l’obtenció i justificació d’altres ajudes. 

 

 

HUITÈ. PROTECCIÓ DE DADES 

 
En compliment de l'establert en la llei Orgànica 3/2018, del 5 de Desembre, sobre Protecció 

de Dades de Caràcter Personal i garantia dels Drets Digitals, l'informem que les seues 

dades personals seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers del Ajuntament 

d’Aielo de Malferit, amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats. En aquest sentit, vostè 

consent de forma expressa el fet que les seues dades siguen tractades per l'entitat per 

acomplir amb la finalitat indicada anteriorment. 

Igualment, queda informat/da del seu dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, 

supressió i altres contemplats al Reglament General de Protecció de Dades(UE) 2016/679, 

mitjançant una sol·licitud formulada davant la seu electrònica del Ajuntament d’Aielo de 

Malferit o a qualsevol dels punts de registre d’entrada del mateix, així com a la direcció de 

correu electrònic aielo.registre@cv.gva.es. 

 

NOVÈ.  RÈGIM JURÍDIC APLICABLE 

 

Las ajudes objecte de la present convocatòria es regiran per l’establert a la mateixa i les 

següents disposicions: 

a. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 

b. Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol 

(RGS). 
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c. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques (LPACAP). 

d. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon 

Govern. 

e. Decret Llei 1/202, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que 

inclou les ajudes parèntesi a cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia. 

f. Bases d’execució del pressupost municipal vigent. 

 

 

DESÈ. PUBLICITAT 

Donar publicitat de les presents bases a la pàgina web, seu electrònica municipal i tauler 

d’anuncis municipal. 

 

DILIGÈNCIA 

Es fa constar que aquestes bases han estat aprovades en sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 16/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    AJUNTAMENT D’AIELO DE MALFERIT  (VALÈNCIA) 

C.I.F. P-4604200 H    PLAÇA PALAU, 4    COD. POSTAL 46812   TEL. 96 236 30 10    FAX 96 236 31 41 

 

 

 

ANNEX I 

 

2ª CONVOCATÒRIA 

 

CODI IAE ACTIVITAT CODI IAE 

 
826 

 
PERSONAL DOCENT ENSENYAMENTS (CNAE: 8551;8552;8559) 

 
887 

 
MAQUILLADORES I ESTETICISTES (CNAE 9602) 

 
932.1 

 
ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT 
PROFESSIONAL, NO SUPERIOR (CNAE 8552; 8559) 

 
972.1 

 
SERVEI PERRUQUERIA SENYORES I CAVALLERS  (CNAE 9602) 

 
972.2 

 
SALONS I INSTITUTS DE BELLESA (CNAE 9602) 

 
973.1 

 
SERVEIS FOTOGRÀFICS (CNAE 7420) 

 


