Expedient: 1005/2021
Procediment: Sol·licitud de subvenció directa destinada a persones autònomes, microempreses i petites
empreses per a fer front a l'efecte de la COVID-19-II

Per acord del Ple de l'Ajuntament de data 7.20.2021 es va aprovar una nova convocatòria
per a la concessió de subvencions, pel procediment de concessió directa, per a fer front als
efectes originats per la COVID-19 (expedient 1005/2021), sent el termini per a la presentació
de sol·licituds des del dia següent a la publicació del present anunci en el tauler d'anuncis de
la seu electrònica de l'ajuntament i fins el dia 23 d'octubre de 2021.
«

BASES REGULADORES DE LES AJUDES A PERSONES
AUTÒNOMES, MICROEMPRESES I XICOTETES EMPRESES, PER
A FER FRONT ALS EFECTES ORIGINATS PER LA COVID-19-II

PRIMERA. Objecte de la convocatòria
L'avanç exponencial de la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel
coronavirus COVID-19 a tot el món, ha afectat el nostre municipi greument, i ha generat
una situació extrema, per la qual cosa es requerix impulsar l'activitat econòmica al terme
municipal de Vilafamés, atorgant liquiditat a les empreses per a contribuir a facilitar el
compliment de les seus obligacions empresarials, manteniment de l'activitat i ocupació i
esmorteir la reducció dràstica d'ingressos.
La finalitat d'aquestes ajudes és protegir l'interés general, actuant directament
sobre les persones físiques i jurídiques més afectades per a afrontar aquesta situació
extraordinària provocada per la COVID-19, amb l'objectiu d'evitar que s'originen
conseqüències econòmiques i socials irreversibles per als habitants del municipi i vetlar
perquè, una vegada finalitzada la crisi sanitària, es produïsca el més prompte possible
una reactivació de l'economia local, evitant que l'impacte econòmic i social es prolongue
en el temps.
Les presents Bases tenen per objecte establir la regulació de les ajudes a concedir
per l'Ajuntament de Vilafamés destinades a pal·liar les conseqüències derivades de la
crisi econòmica provocada per la COVID-19 en les persones autònomes, microempreses i
xicotetes empreses, que hagen vist minvats els seus recursos econòmics, per tal d'evitar
un deteriorament del teixit empresarial i ajudar a la conservació de l'ocupació, mitigant
les conseqüències socials que suposa la paralització de determinades activitats
econòmiques.
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ANUNCI

SEGONA. Beneficiaris
1. Podran ser-ne beneficiaris les persones físiques o jurídiques legalment
constituïdes, que, sent persona autònoma, microempresa o petita empresa de les
definides conforme l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de
juny de 2014, duguen a terme les activitats empresarials o comercials en l'àmbit
territorial del municipi de Vilafamés, que motiven la concessió de l'ajuda i que,
complisquen els requisits següents:
— Que figuren d'alta a la data de publicació d'estes bases en el Règim Especial de
Treballadors/es Autònomes o Mutualitat corresponent o en el Règim General de la
Seguretat Social i en l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com en el moment
de decretar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per
la COVID-19 (14 de març de 2020).
— Haver suspés l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial
decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l'activitat, haver reduït la
facturació durant el primer semestre de 2020 en, almenys un 10%, respecte de la
facturació del primer semestre de 2019.
— Que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com que no tinga deute pendent
amb l'Ajuntament de Vilafamés.
— Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe al terme municipal de
Vilafamés.
— Que no es trobe incursa 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.

beneficiàries de les subvencions directes de les «Ajudes a persones autònomes,
microempreses i xicotetes empreses, per a fer front als efectes originats per la Covid-19»,
convocades per aquest mateix Ajuntament i aprovades per l'Ajuntament Ple en sessió
3.06.2021.

TERCERA. Crèdit pressupostari

L'import màxim destinat a atendre aquestes ajudes ascendeix a un total de
83.000,00 euros que s'imputaran a l'aplicació pressupostària 433-470.00 del vigent
Pressupost Municipal.
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2. Queden excloses les persones físiques o jurídiques que hagen sigut

QUARTA. Objecte i quantia de les ajudes
Es consideraran actuacions objecte d'aquestes ajudes les següents:
- Les pèrdues econòmiques conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
- Despeses d'arrendament i/o hipoteca de locals de negoci.
- Despeses de condicionament de l'activitat a les noves condicions sanitàries (EPIs,
mampares, desinfeccions, etc.).
La quantia màxima de la subvenció per tots els conceptes serà de 1.000,00
euros o, quantia proporcional en cas d'esgotar-se el crèdit disponible per les sol·licituds
presentades, d'acord amb els següents conceptes:
- LÍNIA 1: Compensació als efectes ocasionats per la Covid-19:
* Fins un màxim de 500,00 euros per a les persones autònomes,
microempreses o xicotetes empreses que l'activitat que desenvolupen s'haja vist
afectada pel tancament d'establiments disposats pel RD 465/2020 de 17 de març que
modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març o no hagen pogut iniciar la seua
activitat.
* Fins un màxim de 250,00 euros per a les persones autònomes,
microempreses o xicotetes empreses que hagen vist reduïda la facturació durant el
primer semestre de 2020 en, almenys un 10%, en relació amb la facturació del primer
semestre de 2019.
- LÍNIA 2: Ajuda a les despeses d'arrendaments i/o hipoteques de locals
comercials que no formen part de l'habitatge habitual des del 14 de març de 2020 a la
data de finalització de l'estat d'alarma (21 de juny de 2020). Si en el contracte
proporcional al sol·licitant.
* Fins un màxim de 300,00 euros per a les persones autònomes,
microempreses o xicotetes empreses que l'activitat que desenvolupen s'haja vist suspesa
o no haja pogut iniciar-se.
* Fins un màxim de 150,00 euros

per a les persones autònomes,

microempreses o xicotetes empreses que hagen vist reduïda la facturació durant el
primer semestre de 2020 en, almenys, un 10% en relació amb la facturació del primer
semestre de 2019.
- LÍNIA 3: Ajuda per a despeses derivades del condicionament de l'activitat a
les noves exigències sanitàries:
* Fins un màxim de 200,00 euros en despeses de condicionament de l'activitat
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d'arrendament o en la hipoteca figura més d'un titular, sols es podrà aplicar la part

per a les persones autònomes, microempreses o xicotetes empreses que l'activitat que
desenvolupen s'haja vist suspesa o no haja pogut iniciar-se.
* Fins a un màxim de 100,00 euros per a les persones autònomes,
microempreses o xicotetes empreses que hagen vist reduïda la facturació durant el
primer semestre de 2020 en, almenys un 10%, en relació amb la facturació del primer
semestre de 2019.
LÍNIA 4: Ajudes a ramaders de bous braus per la inactivitat i suspensió de
festejos taurins en que s'han vist afectats.
* Fins a un màxim de 1.000,00 € per cada ramader de bous braus.
Queden exclosos de la subvenció la despesa relativa al IVA si aquest és
recuperable o compensable.
En el cas de la Línia d'ajuda 2 i 3, les quantitats de subvenció podran
compensar-se, d'una a l'altra, fins alcançar el 100 %.
Aquelles persones autònomes, microempreses i xicotetes empreses a les
quals l'ajuntament els haja fet lliurament de mampares com a mesura preventiva per a
fer front a la crisi sanitària, se'ls descomptarà l'import dels elements subministrats de
l'import de subvenció que els corresponga.

CINQUENA. Presentació de sol·licituds i termini
1. Les sol·licituds, que aniran acompanyades de la documentació i informació
l'Ajuntament, a través del procediment creat a l'efecte, a la qual es podrà accedir en la
següent adreça: https://vilafames.sedelectronica.es/.
Per a la tramitació telemàtica s'haurà de disposar de signatura electrònica
avançada. De no disposar d'ella s'haurà d'acudir a la representació a través de persona
que sí en dispose, tenint l'obligació d'acreditar la representació d'acord al model
disponible al procediment de tramitació.
2. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a partir de
l'endemà a la publicació de les bases en el Tauler d'Anuncis de la seu electrònica de
l'Ajuntament de Vilafamés.
3. La presentació de la sol·licitud d'ajuda fora del termini establit i la no utilització
dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió.
4. En cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es
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requerides, es presentaran per via telemàtica, a través de la seu electrònica de

considerarà com a data de registre d'entrada la de l'última presentació de documentació
relativa a aquesta sol·licitud.
5. Si la sol·licitud o la documentació que ha d'acompanyar-la no reuniren les dades
d'identificació, tingueren algun error o foren incompletes, es requerirà l'entitat 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, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb
indicació que, si així no ho fera, se la tindrà per desistida de la seua petició, prèvia
resolució dictada en el termes previstos en l'article 21.1 de la citada llei.

SISENA. Documentació a presentar
1. La sol·licitud normalitzada haurà d'estar signada per la persona interessada o el
seu representant legal i ha d'acompanyar-se obligatòriament de la documentació
següent:
A. En cas de persona física:
— Si actua per mitjà de representant, s’haurà d’aportar DNI de la persona
representada.
— 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, així com certificació d'estar d'alta a data 14 de març de 2020.
— Informe de situació actual d'alta del treballador/a en el Règim Especial de
Treballadors Autònoms o la Mútua professional corresponent.
— En aquells casos en els quals no s'han vist afectats pel tancament
RD 463/2020, de 14 de març, i hagen patit una reducció de la facturació durant el primer
semestre de 2020 en, almenys un 10%, en relació amb la facturació del primer semestre
de 2019, hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la informació
fiscal que ho justifique:
- Model 303. IVA del 1er i 2on trimestre de 2019 i 2020.
Quan la persona física no estiga obligada a presentar les declaracions de IVA,
haurà d'acreditar la reducció, almenys del10%, exigida per qualsevol mitjà de prova
admés en dret.
B. En cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats
econòmiques sense personalitat jurídica:
— Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil,
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d'establiments disposat en el RD 465/2020, de 17 de març, que modifica l'article 10 del

comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, que indique
l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i, si fa el cas, el local de
desenvolupament de l'activitat. Així com certificat d'estar d'alta a data 14 de març de
2020.
— Informe de vida laboral de l'empresa.
— En els casos en els quals no s'han vist afectats pel tancament d'establiments
disposat en el RD 465/2020, de 17 de març, que modifica l'article 10 del RD 463/2020, de
14 de març, i hagen patit una reducció de la facturació durant el primer semestre de
2020 en, almenys un 10%, en relació amb la facturació del primer semestre de 2019
hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la informació fiscal que ho
justifique:
- Model 303. IVA del 1er i 2on trimestre de 2019 i 2020.
Quan la persona jurídica no estiga obligada a presentar les declaracions de IVA
hauran d'acreditar la reducció almenys del 50% exigida per qualsevol mitjà de prova
admés en dret.
2. Declaració Responsable signada per la persona interessada o representant
legal de la persona o entitat sol·licitant, que contindrà el pronunciament exprés sobre les
qüestions següents:
- Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre
la condició de beneficiària, i per a ser receptora del pagament establit en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, i en concret als apartats 2 i 3 de l'article 13, i l'apartat 5 de l'article
34 d'aquesta.
- Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions de
17 de novembre.
- Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de minimis
que li hagueren sigut concedides per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis
fiscals, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què
s'empara, o, en el seu cas, declaració de no haver-ne rebut cap; així com compromís de
comunicar al més prompte possible les obtingudes amb posterioritat a la presentació de
la sol·licitud.
- Que la persona sol·licitant no ha obtingut subvencions i/o ajudes d'altres
administracions públiques, o d'altres ens públics o privats que, juntament amb l'atorgada
per l'ajuntament de Vilafamés, superen el cost de l'activitat subvencionada.
- Que en cas de tractar-se d'una comunitat de béns, societat civil o una altra
entitat econòmica sense personalitat jurídica, no es dissoldrà fins que haja transcorregut
el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11
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les persones beneficiàries de subvencions, establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de

d'aquesta llei.
3. Certificat d'estar al corrent en el compliment de les seus obligacions tributàries
amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
4. En cas de ser nou perceptor d'ajudes de l'ajuntament de Vilafamés o s'hage
produït el canvi en el número de compte bancaria on es vullga cobrar la subvenció, fitxa
de manteniment de tercers. (Annex I)
5. Documentació justificativa, conforme a la normativa vigent, de les despeses i el
seu pagament, atenent a les línies d'ajuda i tenint en compte que s'admetran les
realitzades des del 14 de març de 2020. (Annex II)
6. Autorització de representació, en el seu cas. (Annex III)
SETENA. Procediment de concessió
El procediment per a la concessió d'aquestes ajudes serà la concessió directa
d'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, que indica que podran concedir-se de forma directa amb
caràcter excepcional, aquelles subvencions en què s'acrediten raons d'interès públic,
social, econòmic o humanitari, o unes altres degudament justificades que dificulten la
seua convocatòria pública.
La competència per a l'ordenació i instrucció dels expedients correspondrà a
l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Vilafamés.
L'òrgan instructor procedirà a la revisió dels expedients de sol·licitud verificant
que continguen la documentació exigida i realitzant, en el seu cas, el tràmit d'esmena
A més, es realitzaran d'ofici quantes actuacions s'estimen necessàries i
convenients per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades que figuren
en les sol·licituds en virtut dels quals s'hauran de valorar aquestes per a la resolució de
l'expedient de concessió d'ajuda.
En la valoració de les sol·licituds d'ajuda presentades, una vegada comprovat per
l'òrgan instructor que aquestes reuneixen tots els requisits establits en la convocatòria,
es realitzarà informe que s'elevarà a l'òrgan competent.
La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a
l'Alcaldia.
La resolució de les ajudes s'efectuarà per ordre d'entrada de les sol·licituds que
reunisquen tots els requisits per a poder ser valorades fins esgotar el crèdit pressupostari
destinat a aquestes ajudes.
El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de sis mesos a comptar des
de l'endemà a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Posarà fi a la
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d'errors si procedira.

via administrativa, podent-se interposar contra ella recurs potestatiu de reposició en el
termini d'un mes, davant aquest 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.
VUITENA. Justificació i forma de pagament
1. La justificació d'aquestes ajudes i el compliment de la seua finalitat es
consideraran realitzades, mitjançant la presentació de tota la documentació exigida en
aquestes Bases, motiu pel qual, una vegada resolta la concessió de l'ajuda, es tramitarà
el pagament de la mateixa a la persona beneficiaria amb un pagament únic per la
totalitat de l'import concedit, mitjançant transferència bancària al compte indicat en la
sol·licitud.
2. L'ajuntament es reserva la facultat de resoldre i deixar sense efecte l'ajuda
concedida, totalment, si el sol·licitant falseja dades, fets o documents aportats a
l'expedient, o parcialment, de forma proporcional a l'incompliment registrat.
3. No obstant açò, si com a conseqüència del control posterior que es realitze
d'aquesta ajuda econòmica es declara la improcedència de l'abonament, se sol·licitarà el
reintegrament per un import equivalent al de l'ajuda econòmica concedida. En tot cas,
serà exigible l'interès de demora corresponent, de conformitat amb el que es disposa en
l'article 37 de la Llei General de Subvencions.
NOVENA. Compatibilitat amb altres subvencions o ajudes
Les subvencions objecte de les presents bases seran compatibles amb altres
qualsevol altres administracions o ens públics o privats, estatals, de la Unió Europea o
d'organismes

internacionals,

sempre

que

no

es depasse

el

cost

de

l'actuació

subvencionada, i sense perjudici del que sobre aquest tema poguera establir la normativa
reguladora de les altres subvencions concurrents.
L'import de les subvencions regulades en aquestes bases, en cap cas, no podrà
ser de tal quantia que aïlladament, o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres
administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat
subvencionada.
DESENA. Tractament de dades
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els sol·licitants
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subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de

queden informats de què les dades de caràcter personals que, en el seu cas, siguen
arreplegats a través de la presentació de la seua sol·licitud i altra documentació
necessària per a procedir a la concessió de les ajudes seran tractats per aquest
Ajuntament amb la finalitat de gestionar el procés de concessió d'ajudes i controlar el
compliment de les obligacions indicades en les presents Bases.
En relació amb el tractament de dades personals dels sol·licitants, queden
informats de les següents dades:
Informació Bàsica
Responsable

Ajuntament de Vilafamés

Finalitat Principal

Tramitar procediments i actuacions administratives

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de
poders públics atorgats a aquesta Entitat

Destinataris

Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als
Encarregats

del

Tractament

de

Dades.

No

hi

ha

previsió

de

transferències a tercers països.
Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tals com
s'explica en la informació addicional

Informació Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de
Dades en la següent adreça
https://vilafames.sedelectronica.es/privacy

ONZENA. Normativa aplicable
En tot el no previst per les presents bases s'estarà al que es disposa en el Llei
s'aprova el Reglament de la citada Llei, en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques i en l'Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions, publicada al BOP núm. 75, de 19 de juny de 2008, publicada la
seua modificació al BOP núm. 158, de 31 de desembre de 2009 i les Bases d'execució del
pressupost municipal de l'Ajuntament de Vilafamés.

DOTZENA. Publicitat
Aquestes Bases i la seua convocatòria es publicaran al Tauler d'Anuncis de la Seu
Electrònica de l'Ajuntament així com a la pàgina web. Donada la concurrència de motius
que justifiquen la concessió directa de les subvencions, no es publicarà la convocatòria
en la Base de Dades Nacional de Subvencions, sense perjudici de l'obligació de publicar la
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38/2003, General de Subvencions; en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
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concessió de totes les subvencions en la Base de dades Nacional de Subvencions,

recollida en l'article 20.8.b) de la citada Llei 38/2003.

Annexos

ANNEX I – FITXA DE MANTENIMENT DE TERCERS

Dades de la persona INTERESSADA / TERCER
NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL

ADREÇA

NIF / CIF

CP

TELÈFON

MÒBIL

MUNICIPI

EMAIL

Dades BANCÀRIES
ENTITAT FINANCERA
CODI D'ENTITAT

CODI SUCURSAL

CODI IBAN

En/Na

amb DNI núm.

en

representació de

DECLARACIÓ
Que les dades reflectides més amunt són certes i identifiquen el compte i l'entitat bancària per a rebre
els pagaments que, per part de l'Ajuntament de Vilafamés, es realitzen d'ara endavant i fins a nova
ordre, ostentant el poder suficient per allò.
Data i signatura

Protecció de Dades
Les dades facilitades per vosté en aquest formulari, passaran a formar part del fitxer “SICAL” propietat de l'Ajuntament de
Vilafamés, i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de la comptabilitat
municipal. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1000 de Protecció de Dades de caràcter Personal, vosté podrà exercir els
drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, mitjançant instància presentada davant el Registre general de l'Ajuntament de
Vilafamés.

(1) No serà necessària la signatura de l'entitat bancària si s'aporta una Certificació de titularitat
del compte bancari.

ANNEX II – DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓ
Annex II – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN

Nombre y apellidos/ Razón social ______________________________________, con
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Segell i signatura de l'entitat bancària
(1)

NIF/CIF núm. __________________________
DECLARA:
Convocatoria: Ajudes a persones autònomes, microempreses i xicotetes empreses, per a fer front als
efectes originats per la COVID-19-II
Que el desarrollo de la actividad subvencionada ha generado los siguientes gastos
n.º

Concepto de gasto

proveedor

Importe
(con iva)

importe
(sin iva)

Fecha de
pago

Que las subvenciones y/o ayudas de otras administraciones públicas, o de otros entes
públicos o privados, no superan el coste de la actividad subvencionada.
Que la persona solicitante
si
no (marcar lo que corresponda) ha obtenido ayudas de
minimis durante los tres últimos ejercicios fiscales.
Importe

Organismo otorgante

Fecha concesión

Régimen ayuda

Que las subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o entes públicos o
privados han sido:
Ninguna
Las siguientes

Entidad

Importe

Que se adjuntan los correspondientes justificantes, tanto de gasto como de pago, por el
importe de la subvención concedida.

Firmado ________________________________
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Vilafamés a _________________________

ANNEX III – AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN
Datos de la persona solicitante:
Nombre y apellidos / Razón Social: __________________________________________
DNI / NIF: _______________
Autorizo a ______________________________, con DNI/NIF _____________ a solicitar
telemáticamente con certificado digital las Ajudes a persones autònomes,
microempreses i xicotetes empreses, per a fer front als efectes originats per la COVID19-II
Vilafamés a ________________

Firmado: ______________________»

Vilafamés, a la data de la signatura
L'Alcalde-President
(document signat electrònicament)
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Signat Abel Ibáñez Mallasén

