Expedient: 185/2021
Procediment: PLA RESISTIR – Ajudes parèntesi. Ajudes a persones autònomes i microempreses.

ANUNCI
Mitjançant el present és fa pública la Resolució d'Alcaldia núm. 2021-0858 Data: 28/10/2021,
del tenor literal següent:
«RESOLUCIÓ

D'ALCALDIA

Vist que per Resolució d'Alcaldia núm. 2021-0099 de data 19.02.2021 es van aprovar les
bases reguladores de la concessió de les ajudes Parèntesi previstes al 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.
Vista la notificació de concessió definitiva de subvenció de la Diputació de Castelló, dins de
la convocatòria de subvencions per a l'establiment d'ajudes municipals per als sectors més
afectats per la pandèmia «Reactivem Castelló-Empreses», exercici 2021 (RE- 2021-E-RC2338 de 22.10.2021).
Vist que les bases aprovades per Resolució d'Alcaldia núm. 2021-0099 de data 19.02.2021,
establien com a termini de presentació de sol·licituds el 30 de setembre de 2021, sent
necessari l'ampliació del termini de presentació per tal de poder beneficiar-se de l'increment
d'ajudes del Pla Resistir a través de la convocatòria «Reactivem Castelló-Empreses», de
conformitat amb l'article 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Obrir un nou termini de presentació de sol·licituds de les ajudes Parèntesi del Pla
Resistir aprovades per Resolució d'Alcaldia núm. 2021-0099 de data 19.02.2021, des del dia
següent a la publicació de l'anunci en el Tauler d'Anuncis de la Seu electrònica de
l'ajuntament fins el 30 de novembre de 2021, essent les activitats subvencionables les no
incloses a l'Annex II del Decret Llei 1/2021.
SEGON. Publicar la presente Resolució al Tauler d'Anuncis de la Seu electrònica de
l'ajuntament.
TERCER. Subministrar la informació sobre la concessió a la Base de dades Nacional de
Subvencions.»
Vilafamés, a la data de la signatura
L'Alcalde-President
(document signat electrònicament)
Signat Abel Ibáñez Mallasén

Expedient: 185/2021
Procediment: PLA RESISTIR – AJUDES PARÈNTESI. Ajudes a persones autònomes i microempreses.

«BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE LES AJUDES PARÈNTESIS
PREVISTES AL 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
1.- Persones beneficiàries.
Les persones beneficiàries són les treballadores autònomes i microempreses amb un
màxim de 10 persones treballadores, que desenvolupen les activitats enumerades en
l’Annex II del Decret Llei 1/2021, de 22 de Gener, del Consell, i respecte d’aquestes:
- Es considera microempreses als efectes d’aquestes ajudes, d’acord amb el
previst al Decret Llei 1/2021, totes aquelles empreses que tinguen un màxim
de 10 persones treballadores, independentment del seu volum de negocis
anual o balanç general anual.
- L'activitat econòmica haurà de ser desenvolupada per una persona
autònoma o una microempresa que estiga donada d'alta en la data que es
presenta la sol·licitud.
- Hauran de figurar d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'Activitats
Econòmiques (IAE) d'aquest municipi en un o diferents epígrafs als que fa
referència l’Annex I d’aquestes Bases, que inclou l’equivalència entre els
codis CNAE de l’Annex II del Decret Llei 1/2021 i els epígrafs de l'IAE, o bé
hauran de figurar 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.
- El domicili fiscal de les beneficiàries s’haurà de localitzar al municipi de
Vilafamés.
- No es trobaran incurses en cap de les circumstàncies recollides a l'article
13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
hauran d’estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributaries
amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS).
- No hauran de tenir cap deute pendent amb l'ajuntament de Vilafamés.
2.- Conceptes subvencionables
Es consideren subvencionables despeses corrents de l'activitat, enteses com aquelles
despeses periòdiques indispensables per al desenvolupament i manteniment d'activitat
i vinculades al local comercial on es desenvolupa l'activitat comercial. Sense tindre un
caràcter exhaustiu, a títol exemplificatiu, entre d'altres estarien:
- Lloguers i rèntings
- Subministraments: llum, telèfon, aigua, gas, Internet, Wifi, ...

- Primes d'assegurances
- Serveis de professionals independents: gestors, informàtics, consultors, ...
- Despesa de publicitat
- Reparacions i manteniment
- Material d'oficina
- Equips de protecció individual
- Quotes efectivament pagades en concepte de cotització com a treballador/a
per compte propi al Regim Especial de Treballadors Autònoms (o a
Mutualitats professionals obligatòries)
- Despesa de personal en sou, 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 al seu conte. Per a la seua justificació s'hauran
d'aportar els rebuts de salari, l'acreditació del pagament i el de les retencions
d'IRPF a l'AEAT, així com els documents i justificant de la liquidació i
abonament a la Seguretat Social de les corresponent quotes.
No serà subvencionable el IVA de cap de les despeses anteriors.
Aquesta despesa podrà haver-se realitzat des del dia 1 d'abril de 2020 fins el moment
de la sol·licitud i tindran que ser acreditats i justificat el seu pagament, com a mínim,
en l'import de l'ajuda que se sol·licita.
La despesa i la seua justificació no podran haver-se presentat per a l'obtenció i
justificació d'altres ajudes, si l’import de les ajudes supera el cost de l’activitat
subvencionada. Es presentarà declaració responsable de la persona sol·licitant
acreditatiu d’aquest extrem.
3.- Quantia
D’acord al que es preveu als articles 5 i 8 del Decret Llei 1/2021, de 22 de Gener, del
Consell, la quantia màxima per persona autònoma o microempresa serà de 2.000,00 €
Aquesta quantitat s'incrementarà en 200,00 € per persona treballadora afiliada a la
Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 de les microempreses i persones
treballadores autònomes en els sectors indicats a l'Annex I.
4.- Sol·licitud i termini
Es podran presentar les sol·licituds d’aquestes ajudes des de la seua publicació en el
tauler d’anuncis i fins al dia 30 de maig de 2021, respecte de les activitats incloses en
l’Annex II del Decret Llei 1/2021, i de l’1 de juny fins al 30 de setembre de 2021,
respecte de les activitats no incloses en aquest Annex si existira excedent de
finançament.
Les sol·licituds podran presentar-se per la persona beneficiària o per representant
d’aquesta, d’acord al previst a l’article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, preferentment per
via telemàtica, quan no hi haja obligació de relacionar-se electrònicament amb
l’Administració, a través de la Seu Electrònica de l'ajuntament de Vilafamés
https://vilafames.sedelectronica.es/, o en qualsevol dels llocs previstos en l’article
16 de la Llei 39/2015. De presentar-se en el registre de l'ajuntament serà necessari

obtenir cita prèvia.
Podrà presentar-se únicament un sol·licitud per empresa, entesa com tota entitat,
independentment de la seua forma jurídica, que exercisca una activitat econòmica.
5.- Documentació requerida per a la sol·licitud
Al model normalitzat de sol·licitud, s'acompanyarà la següent documentació:
- Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat econòmica
amb la data d'alta, el domicili fiscal i el del local de desenvolupament de
l'activitat (Model 01 AEAT).
- Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social o la Mútua
professional corresponent.
- En cas de disposar de treballadors/es contractats/des i a efectes
d'acreditació del seu nombre, RNT corresponent al mes de desembre de 2020
o informe de vida laboral de l'empresa on s'acredite els/les treballadors/es
donats d'alta a 31 de desembre de 2020.
- Certificat d'estar al corrent en el compliment de les seus obligacions
tributaries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS).
- Declaració responsable de la persona sol·licitant de que no es troba incursa
en cap de les circumstàncies recollides a l'article 13.2 i 13.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que no es deutor de
l’Ajuntament de Vilafamés, que no ha demanat altres ajudes per a la mateixa
finalitat o, de haver-les demanat, que l’import conjunt de totes les ajudes
sol·licitades per a la mateixa finalitat no supera el cost de l’activitat
subvencionada i que la persona autònoma o microempresa està d’alta als
efectes de l’exercici de la seua activitat econòmica.
- En cas de ser nou perceptor d'ajudes de l'ajuntament de Vilafamés o s'hage
produït el canvi en el número del compte bancari on es vullga cobrar la
subvenció, fitxa de manteniment de tercer (Annex III).
- Documentació justificativa, conforme a la normativa vigent, de les despeses i
el seu pagament, tenint en compte que s'admetran les realitzades des de l'1
d'abril de 2020 (Annex IV).
- Poder de representació del representant legal, en cas de persones
jurídiques.
- Autorització de representació conforme al model de l'Annex II, quan s’actue
per mitjà de representant, segons el previst a l’article 5 de de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Si les sol·licituds no vingueren emplenades en tots els seus termes, o no foren
acompanyades de la documentació preceptiva, es requerirà a la persona sol·licitant,
perquè en un termini de 10 dies, 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.
El termini màxim per a resoldre, notificar i procedir al pagament de les ajudes serà de
3 mesos, a comptar des del dia següent a la presentació de la sol·licitud. Si no es

resolguera en l’indicat termini la persona sol·licitant haurà d’entendre desestimada la
seua sol·licitud.
6.- Procediment
Presentada sol·licitud d’aquestes ajudes, que s’atendran per ordre de presentació,
l’Agent d’ocupació i desenvolupament local revisarà la documentació aportada i
requerirà, si és el cas, la seua subsanació. Una vegada subsanada la documentació o
ja inicialment, si l’aportada en un primer moment ja estiguera completa, l’Agent
d’ocupació i desenvolupament local emetrà informe indicant si, d’acord amb el que es
disposa en el Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, i en aquestes Bases,
resulta procedent o no l’atorgament de l’ajuda sol·licitada, remetent avís de l’emissió
d’aquest informe a la Interventora als efectes de que aquesta fiscalitze l’expedient. A la
vista dels informes emesos l’Alcalde dictarà resolució que es notificarà a la persona
sol·licitant.
En qualsevol moment de la tramitació podran realitzar-se d'ofici quantes actuacions
s’estimen necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades
aportades per l’interessat.
Es declara la tramitació d'urgència del procediment per raó de l'interés públic que té
donada la naturalesa de les subvencions que les mateixes emparen.
7.- Justificació i pagament
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 amb la
sol·licitud.
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.
Les ajudes contemplades a les presents normes es finançaran amb càrrec a l'aplicació
pressupostària de l'estat de despeses 430-479.00 del vigent pressupost municipal.
La concessió de les ajudes s'efectuarà fins esgotar el crèdit disponible destinat a
atendre les mateixes.
8.- Ampliació d'ajudes
En el cas que les sol·licituds aprovades no esgoten la quantia total de 70.195 euros,
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 destinar aquest
excedent a la concessió d'ajudes a autònoms i microempreses amb un màxim de 10
treballadors que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors
corresponent a aquest municipi en altres activitats diferents de les enumerades en
l'Annex II del Decret llei 1/2021, de 22 de gener del Consell que també s'hagen vist
afectades per la pandèmia, extrem aquest que haurà de ser objecte d’acreditació per
la persona sol·licitant i de valoració en la seua tramitació. Per a l’assignació d’aquestes
ajudes se seguiran les mateixes normes que les establertes respecte de les activitats

enumerades en l'Annex II del Decret llei 1/2021.
Si una vegada concedides ajudes a autònoms i microempreses assenyalades en el
paràgraf anterior encara existira excedent de recursos, aquest servirà per a
incrementar les ajudes aprovades de manera proporcional fins a esgotar l'import
concedit per la Generalitat Valenciana.
9.- Publicitat de la subvenció
Donada la situació d'emergència social en la qual ens trobem, es procedirà quan siga
possible a remetre per a la seua publicació en BDNS les ajudes concedides, i tenint en
compte el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia de drets digitals.
Es donarà publicitat a aquestes Bases en la pàgina web de l’Ajuntament de Vilafamés,
portal de transparència, tauler d'anuncis de la seu electrònica i xarxes socials
gestionades per l'ajuntament de Vilafamés.»

ANNEX I.- SECTORS D'ACTIVITAT BENEFICIARIS (Annex II Decret llei 1/2021)

CNAE
4781
4782

DESCRIPCIÓ
Comerç al detall de productes d'alimentació, begudes i tabac en lloc de venda i en
mercats ambulants
Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en
mercats ambulants

4789

Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants

5510

Hotels i allotjaments

5520

Allotjaments turístics i altres

5530

Càmpings i aparcaments de caravanes

5590

Altres Allotjaments

5610

Restaurants i llocs de menjar

5621

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments

5629

Altres serveis de menjars

5630

Establiments de begudes

5914

Activitats d'exhibició cinematogràfica

7911

Activitats d'agències de viatges

7912

Activitats dels operadors turístics

7990

Altres serveis de reserves

8230

Organització de convencions i fires

9001

Arts escèniques

9002

Activitats auxiliars a les arts escèniques

9003

Creació artística i literària

9004

Gestió de sales d'espectacles

9102

Activitats de museus

9103

Gestió de llocs i edificis històrics

9311

Gestió d'instal·lacions esportives

9312

Activitats de clubs esportius

9313

Activitats dels gimnasos

9319

Altres activitats esportives

9321

Activitats dels parcs d'atraccions

9329

Altres activitats recreatives i entreteniment

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

