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NOTA INFORMATIVA SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON
LA BASE 8 DE LAS AYUDAS PARÉNTESIS DEL PLA RESISTIR.
APROBADAS POR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.º 2021-0099
DE FECHA 19.02.2021.

Després de la primera fase de sol·licitud de les ajudes atorgades als
sectors d'activitat més afectats per la pandèmia inclosos en l'Annex II
del Decret llei 1/2021 es preveu l'existència d'excedent de recursos de
finançament.

Después de la primera fase de solicitud de las ayudas otorgadas a los
sectores de actividad más afectados por la pandemia incluidos en el
Anexo II del Decreto Ley 1/2021 se prevé la existencia de excedente
de recursos de financiación.

Segons la base 4 de la convocatòria s'obrirà un nou període de
sol·licitud de les ajudes respecte de les activitats no incloses en l'Annex
II del Decret llei 1/2021 que s'estendrà des de l'1 de juny fins al 30 de
setembre de 2021.

Según la base 4 de la convocatoria se abrirá un nuevo periodo de
solicitud de las ayudas respecto de las actividades no incluidas en el
Anexo II del Decreto Ley 1/2021 que se extenderá desde el 1 de junio
hasta el 30 de septiembre de 2021.

La base 8 «Aplicació de les ajudes» estableix per a les noves
sol·licituds, que les activitats s'hagen vist afectades per la pandèmia,
«extrem aquest que haurà de ser objecte d'acreditació per la persona
sol·licitant». Amb la finalitat de facilitar la tramitació de concessió, la
documentació que s'haurà d'aportar per acredit-ho haurà de ser
documentació fiscal o comptable prenent com a referència comparativa
les anualitats 2019-2020.

La base 8 «Aplicación de las ayudas» establece para las nuevas
solicitudes, que las actividades se hayan visto afectadas por la
pandemia, «extremo este que tendrá que ser objeto de acreditación
por la persona solicitante». Con el fin de facilitar la tramitación de
concesión, la documentación que se tendrá que aportar para
acreditarlo tendrá que estar constituida por documentación fiscal o
contable tomando como referencia comparativa las anualidades
2019-2020.

