AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4

DP 46715

Telf. 96 289 30 02

Fax 96 289 42 32

CIF P-4603700-H

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES
LA COMTESSA.
PRIMER.- Justificació
La crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, porta ineludiblement aparellada una crisi
econòmica i social que s'augura d'una dimensió i profunditat tals que pot portar amb si
un llarg període de recessió en el nostre entorn socioeconòmic i que en aquest context
els ajuntaments han de configurar-se com a agents actius contra els efectes de la crisi en
els seus territoris.
Les últimes mesures adoptades, amb el cessament total de l'activitat de la restauració
"agreugen encara més aquesta situació" el que fa necessari que les mesures sanitàries
adoptades per a lluitar contra la pandèmia es vegen acompanyades també per mesures
immediates de suport públic als sectors greument afectats.
En aquest context, el passat 26 de gener de 2021 s'ha publicat 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.
El referit Decret llei regula el procediment d'accés i gestió per part de cada municipi de
les “Ajudes Parèntesis”, ajudes per als sectors econòmics més afectats per les
restriccions enfront de la Covid-19 que s'emmarquen dins del Pla “Resistir” de la
Generalitat Valenciana. Per a això el Decret llei 1/2021 estableix en el seu Annex II les
activitats econòmiques considerades com les més afectades per les restriccions a
conseqüència de la pandèmia.
D'altra banda, la posada en marxa del “Pla Resistir “és el resultat de l'aliança entre la
Generalitat, les Diputacions provincials i els Ajuntaments i això implica que, com
s'estableix en l'article 7 del Decret llei 1/2021, “Correspon la tramitació i la gestió del
Pla Resistir al departament competent en matèria d'Administració Local”.
És, per tant, l'Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa, com a administració més
pròxima i per tant, coneixedora del seu teixit productiu, l'encarregat de la tramitació i
gestió de la quantitat assignada per la Generalitat per a l'atorgament de les ajudes
“parèntesis”, com a mesura per a reforçar els sectors greument afectats, que eviten una
deterioració del teixit empresarial local i que ajuden a la conservació de l'ocupació
mitigant les conseqüències socials que suposa la paralització de determinades activitats
econòmiques.

SEGON.- Objecte i finalitat
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Les presents bases tenen per objecte regular l’atorgament en règim de concessió directa,
per part de l'Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa, d'ajudes econòmiques a
autònoms i microempreses que desenvolupen la seua activitat en els sectors que s'han
vist més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia originada per la Covid-19
que s'han vingut adoptant per l'Autoritat Sanitària i que tinguen el seu domicili fiscal
en el municipi de L’Alqueria de la Comtessa, tot això en el marc del que disposa 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.
Per tot això, la finalitat d’aquestes d'ajudes econòmiques als autònoms i microempreses
inclosos en l'annex I d'aquestes bases és contribuir al sosteniment dels despeses corrents
habituals que estos negocis han continuat suportant a pesar de la carència o disminució
d'ingressos experimentada.
TERCER. Procediment de concessió
Estes ajudes es concedixen de forma directa, en aplicació del què és preveu en l'article
22.2.c) en relació amb els apartats 2 i 3 de l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, per concórrer raons d'interés econòmic, social i
humanitari. En concret, el caràcter singular d'estes subvencions deriva de la naturalesa
excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que els motiven.
Les presents bases és publicaran en la web municipal de l'Ajuntament de L’Alqueria de
la Comtessa.

Poden accedir a la condició de beneficiari d'estes ajudes les persones físiques i
jurídiques que reunisquen la condició d'autònoms o microempreses que duguen a terme
alguna dels activitats incloses en l'annex I sempre que complisquen els requisits
següents:
- a) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom/a o una
microempresa que estiguen donats d'alta en la matrícula municipal de l'impost
d'Activitats Econòmiques (IAE) d'este municipi a data 31/12/2020 en un o més
dels epígrafs a què es refereix l'annex II del Decret Llei 1/2021 i que no tinguen
més de 10 treballadors/as en la seua plantilla.
- b) Que estiguen donats d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua
Professional corresponent i en l'Agència Estatal d'Administració Tributària i
comptar, així mateix, amb el títol habilitant (autorització, llicència o
comunicació ambiental) que permeta la seua obertura i funcionament conforme
a la legislació ambiental en el moment de la presentació de la instància.
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QUART. Beneficiaris i requisits
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- c) Que el domicili fiscal es trobe en el municipi de l’Alqueria de la Comtessa
- d) Que es troben en funcionament a data 31 de desembre de 2020.
- e) Que no es troben incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en
l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i en particular, que estiguen al corrent en el compliment de les
seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social (TGSS). El requisit de trobar-se al corrent de les
obligacions tributàries i de Seguretat Social previst en l'article 13 de la Llei
38/2003, general de subvencions i en l'article 171 de la Llei 1/2015, de la
Generalitat, podrà acreditar-se per mitjà d'una declaració responsable de la
persona beneficiària. (Inclosa a l'annex II de sol·licitud)
- f) No tindre deute pendent amb l'Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa.

CINQUÈ.- Exclusions.
Estan exclosos amb caràcter general, i per tant no podran tindre la condició de
beneficiari/a dels incentius regulats en les presents normes, les persones físiques o
jurídiques en els qui concórrega alguna de les circumstàncies següents:

b) Haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtindre subvencions, segons la Llei General de Subvencions o la Llei General
Tributària.
c) Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les
empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en
general, entitats sense ànim de lucre.
SISÈ. Despeses subvencionables.
6.1. Es consideren subvencionables despeses corrents de l'activitat entesos com aquelles
despeses periòdiques indispensables per al desenvolupament i manteniment d'activitat.
Sense caràcter exhaustiu, entre altres es tractaria de:
• Lloguers i rentings
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a) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, i ser deutors en període
executiu de l'Administració Local per qualsevol altre ingrés de dret públic.
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• Subministraments: llum, telèfon, aigua, gas, Internet, Wifi…
• Primes de Segurs
• Serveis de professionals independents: gestors, consultors…
• Despeses de publicitat
• Reparacions i manteniment
• Material d'oficina
• Despeses de desplaçaments i manutenció
• Quotes efectivament pagades en concepte de cotització com a treballador per compte
propi en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (o en Mutualitats professionals
obligatòries)…
• Quotes de Seguretat Social a càrrec de l'empresa pels seus treballadors/as efectivament
pagada
6.2. Aquestes despeses podran haver-se realitzat des del dia 1 d'abril de 2020 fins al
moment de la sol·licitud i hauran de ser acreditats i justificat el seu pagament, com a
mínim, en l'import de l'ajuda que se sol·licita en els termes que es descriuen en l'article
següent.
6.3. L'IVA suportat deduïble no serà objecte de subvenció.
6.4. La presentació de despeses justificades per davall de l'import mínim, implicarà la
reducció de la quantia.
SETÈ.- Quantia

Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200 € per cada treballador afiliat a la
Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 de dites microempreses i autònoms,
amb un màxim de 10 treballadors.
Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200€ per cada treballador autònom
col·laborador de l'autònom principal sol·licitant.
En cap cas l'import de les ajudes podrà ser superior a l'import de les despeses
justificades pels beneficiaris.
En el cas que el crèdit disponible, atenent al nombre de sol·licituds que complisquen els
requisits per a accedir a la condició de beneficiaris, no siga prou per a atendre-les a totes
es procedirà de la manera següent:

Codi Validació: PWL5R6MHQX3CRKT6TX5NWE57S | Verificació: https://lalqueriadelacomtessa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 16

Una quantitat màxima de 2.000 € per cada autònom, titular del IAE que figura en
l'annex, o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
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De conformitat amb allò que s'ha previst en article 22.1 de la LGS, a causa de
l'excepcionalitat de la situació descrita en l'objecte d'esta convocatòria, i evitant que el
criteri de la data de registre d'entrada puga causar perjuís al col·lectiu potencialment
beneficiari d'estes ajudes, es procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de la
subvenció de l'import global màxim destinat a la mateixa. Tot això sense perjuí del límit
establert en els apartats anteriors.

VUITÈ. Sol·licituds i documentació a aportar
a) Lloc i forma de presentació de la documentació:
La participació en el present Pla d'ajudes per part dels beneficiaris finals requerirà la
presentació del model normalitzat d'instància (Annex II) en el termini de 30 dies
naturals comptats a partir de l'endemà a la publicació en la web municipal de
l'Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa. Només s'admetrà una sol·licitud per
autònom o microempresa.
La sol·licitud de la subvenció comporta l'acceptació de les presents bases en la seua
integritat.

La sol·licitud es realitzarà preferentment per mitjans electrònics, en aplicació del que
disposa l'art. 14.3 de la LPACP, tenint en compte l'actual després de la crisi sanitària del
Covid19, la declaració de l'estat d'alarma i la limitació de circulació de les persones o
espais d'ús públic.
b) Documentació a aportar pels interessats:
Junt amb la sol·licitud (Annex II), que haurà d'estar firmada per la persona interessada o
el seu representant legal, haurà d'acompanyar-se obligatòriament de la documentació
següent:

1.- Del beneficiari:
a) En el cas d'empresa individual (autònoms/as):
• Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat econòmica amb la seua
data d'alta, el domicili fiscal i el del local de desenvolupament de l'activitat.
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El model de sol·licitud normalitzat segons model annex II per a l'obtenció de les
subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal:
https://www.lalqueriadelacomtessa.com/tramits-i-gestions.html
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• Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la
Mútua professional corresponent.
• Només en el cas de tindre contractats treballadors i a l'efecte d'acreditar el seu número,
TC2 (relació nominal de treballadors) corresponent al mes de desembre de 2020
• Dades Bancàries (en model normalitzat de sol·licitud) degudament emplenats
• (En el seu cas) Autorització de representació conforme al model ANNEX III.Autorització de representació. Només si s'actua en aquest procediment en representació
de tercers.
b) En el cas de microempreses:
A estos efectes es considera com microempresa la definida conforme l'annex I del
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, és a
dir, aquella que ocupa un màxim de 10 treballadors, i el volum de negocis del qual anual
o el balanç general del qual anual no supera els 2 milions d'euros.

En el cas de personal col·laborador de l’autònom titular, s’haurà d’aportar documentació
justificativa de la esmentada condició a data 31 de desembre de 2020.
2 -De les despeses subvencionables
A l'anterior documentació i a l'efecte de determinar la quantia de la subvenció a atorgar
en funció de les despeses realitzades, s'hauran d'afegir els documents justificatius de la
despesa i el seu pagament, tenint en compte que s'admetran els realitzats des de l'1
d'abril de 2020.
3-Declaracions responsables incloses en la sol·licitud:
• Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS).
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• Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica que indique l'activitat
econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el local de
desenvolupament de l'activitat.
• Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la
Mútua professional corresponent o alta en règim de seguretat social corresponent dels
socis titulars
• Només en el cas de tindre contractats treballadors i a l'efecte d'acreditar el seu número,
TC corresponent al mes de desembre de 2020
• Informe de Vida Laboral de l'Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.
• Dades Bancàries (en model normalitzat de sol·licitud) degudament emplenats.
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• Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la
condició de
beneficiària, a què fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions
• Declaració no estar incurs/a en causes d'exclusió del art.5 de les normes reguladores de
les presents ajudes
• Declaració responsable d'haver justificat qualsevol subvenció municipal que li haja
sigut concedida amb anterioritat
4-La presentació de sol·licitud implica el coneixement i acceptació de les presents
normes reguladores, i comportarà l'autorització a l’Ajuntament de L’Alqueria de la
Comtessa, a la verificació que el sol·licitant i/o socis/as de la societats civils o
mercantils o comunitats de béns:

En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre els anteriors documents, l'òrgan
competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació, o en defecte d'això,
l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document.
No obstant això, el sol·licitant podrà oposar-se i denegar expressament el consentiment i
no autoritzar, havent d'aportar llavors els documents acreditatius del compliment de les
obligacions indicades.
5 No serà necessària l'acreditació dels documents que ja es troben en poder de
l'Administració en aplicació al que s'estableix en l'apartat d) de l'art. 53.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
6-. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'article 66 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
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• Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'agència estatal tributària
(Agència Tributària)
• Trobar-se al corrent d'obligacions tributàries amb l'administració local (Ajuntament de
L’Alqueria de la Comtessa)
• Consulta de l'impost sobre activitats econòmiques 10 epigrafes (IAE)(Agència
Tributària)
• Obtenció del domicili fiscal i social (Agència Tributària)
• Inhabilitacions per a rebre subvencions registrades en BDNS (BDNS)
• Consulta i verificació de dades d'identitat (DGP)
• Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb la GVA per a
percebre
ajudes o subvencions de les administracions públiques. Generalitat Valenciana)
• Vida laboral (TGSS)
• Certificat d'estar d'alta en data en seguretat social (TGSS)
• Certificat d'estar al corrent de pagament en seguretat social (TGSS)
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Públiques, o falte algun document complementari dels exigits, es requerirà als
interessats perquè esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb
indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia
resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'art. 21 de la citada Llei.
DESÉ. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de la subvenció estaran sotmesos a les obligacions següents:
a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent, així com
qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de
control.
b) Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte
per a la concessió de les subvencions arreplegues en les presents normes. Tota alteració
de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les subvencions podrà donar
lloc a la modificació de la resolució de concessió i eventualment a la seua revocació.

ONZENA. Procediment
El procediment per a la concessió d'aquesta ajuda s'iniciarà, una vegada obert el termini
de presentació de sol·licituds.
La competència per a l'ordenació i instrucció dels expedients correspondrà a l'Alcaldia.
Així mateix, realitzarà d'ofici quantes actuacions estime necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de
formular-se la proposta de resolució.
Es declara la tramitació d'urgència del procediment per raó de l'interés públic perseguit
donada la naturalesa de les subvencions que les mateixes emparen.
El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de tres mesos a comptar del
següent a la presentació de les sol·licituds.
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c) Reintegrar els fons rebuts en cas de no complir amb els requisits i condicions i
obligacions establides en les normes, així com els supòsits regulats en l'article 37 de la
Llei 38/2003 General de Subvencions (LGS), i en particular, per obtindre la subvenció
falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho hagueren
impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de
comprovació i control financer prevista en l'article 14 de la LGS.
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La falta de resolució expressa suposarà desestimació de la sol·licitud per silenci
administratiu.
La resolució de concessió de les subvencions es publicarà en la web municipal i en el
taulell d’anuncis i contindrà tant l'atorgament de les subvencions, que fixarà
expressament la seua quantia i incorporarà, en el seu cas, les condicions, obligacions i
determinacions accessòries al fet que ha de subjectar-se la persona beneficiària
d'aquestes, com la desestimació expressa de la resta de les sol·licituds, en el seu cas
La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs
potestatiu de reposició de conformitat amb la Llei 39/2015 o recurs contenciósadministratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent Jutjat, de conformitat
amb la Llei 29/1998.
DOTZENA. Finançament.
La quantia total destinada a atendre estes subvencions ascendeix a un import total de
45.540,00 euros del vigent pressupost municipal 2021, existint crèdit suficient en
l'aplicació pressupostària 47000-430.

TRETZENA.- Justificació i pagament de les ajudes.
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
normes, per la qual cosa, una vegada resolta la concessió de l'ajuda, es tramitarà el
pagament de la mateixa a la persona beneficiària que es realitzarà en un pagament únic
per la totalitat de l'import concedit, mitjançant transferència bancària al compte indicat
en la sol·licitud, a partir de la data de la resolució de concessió, sense que siga
necessària la constitució de garanties.
CATORZENA.- Reintegrament de les ajudes.
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No obstant això, de conformitat amb el que estableix l'article 58 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, l'esmentat import podrà ser incrementat, amb
caràcter previ a la resolució de les sol·licituds presentades, sense que això done lloc a
una nova convocatòria.
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L'incompliment per les persones beneficiàries de qualsevol dels requisits, condicions,
obligacions i altres circumstàncies que van donar 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 ajudes percebudes i els interessos de demora des
del moment del pagament d'aquestes.
QUINZENA.- Ampliació d’ajudes
Si, una vegada finalitzat el termini, en aplicar les ajudes, existira un excedent de
recursos sense utilitzar, l'Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa podrà dedicar aquest
excedent a complementar proporcionalment les ajudes resoltes en funció de les despeses
corrents justificades o dedicar-los a altres activitats també afectades per la pandèmia i
que no hagen sigut contemplades específicament en els sectors definits en l'ANNEX 1.
En aquest últim cas, s'aprovaran unes bases complementàries a les presents, en les que
s'indicaren les activitats que podran optar com a beneficiaris d'este excedent, obrint un
nou de termini de presentació d'instàncies.
SETZENA .- Marc legal
El marc legal pel qual es regiran aquestes subvencions està constituït per:
• La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local.
• Llei reguladora de les Hisendes Locals, Text Refós aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març
• 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.
• Les presents Normes Reguladores.
• Les Bases d'Execució del Pressupost Municipal.
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• El Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
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• L'altra legislació vigent aplicable.
DISSETENA- Protecció i cessió de dades
a) En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals, s'informa que les dades
personals facilitades, així com els que siguen requerits a posteriori per a completar
l'expedient, seran integrats en la base de dades, la titularitat i l'ús de la qual correspondrà
a l'ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa.
b) Amb la cessió de les dades, es presta consentiment exprés perquè es puga dur a terme
el tractament d'aquests, sempre per al compliment de les finalitats anteriorment
indicades. Així mateix, queda informat que podrà exercitar el seu dret d'accés,
rectificació, oposició i supressió (dret a l'oblit), limitació del tractament i sol·licitar la
portabilitat de les seues dades, així com revocar el consentiment prestat, mitjançant
registre electrònic o dirigint-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament en
qualsevol de les formes previstes en la llei 39/2015.
c) La presentació de sol·licitud d'ajuda implicarà l'acceptació de la cessió de les dades
contingudes en aquesta, així com la dels relatius a l'ajuda en el seu cas concedida, a
l'Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa, amb finalitats d'estadística, avaluació i
seguiment i per a la comunicació dels diferents programes i actuacions per a la
promoció empresarial.

L'Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa podrà fer publicitat de la subvenció
concedida. Així mateix, i a l'efecte de donar compliment a l'article 18 de la LGS, la
concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista que se situarà
de manera electrònica o per qualsevol altre mig, en la qual figuraran el nom i import de
les persones i empreses beneficiàries.
DINOVENA. Interpretació de les presents bases.
En cas de dubte o interpretació de les bases, convocatòria, acord de resolució o
qualsevol altre document de l'expedient, resoldrà l'Òrgan concedent, podent, en el cas
que ho considere necessari, sol·licitar amb un informe previ de l'Instructor.
En l’Alqueria de la Comtessa, a data de la signatura.
Salvador Femenia Peiró
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DIVUITENA -Publicitat de la subvenció
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SECTORS D’ACTIVIDAD BENEFICIARIS ANNEX I
CNAE

DESCRIPCIÓN

CNAE

DESCRIPCIÓN

4781

Comercio al por menor de productos 7990
alimenticios,bebidas y tabaco en puestos de venta y
en mercadillos

Otros servicios de reservas

4782

Comercio al por menor de productos textiles, 8230
prendas de vestir y calzado en puestos de venta y
en mercadillos

Organización de convenciones y ferias

4789

Comercio al por menor de otros productos en
puestos de venta y en mercadillos

Artes escénicas

9001
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5510

Hoteles y alojamientos

9002

Actividades
escénicas

5520

Alojamientos turísticos y otros

9003

Creación artística y literaria

5530

Campings y aparcamientos de caravanas

9004

Gestión de salas de espectáculos

5590

Otros alojamientos

9102

Actividades de museos

5610

Restaurantes y puestos de comida

9103

Gestión de lugares y edificios históricos

5621

Provisión
eventos

9311

Gestión de instalaciones deportivas

5629

Otros servicios de comidas

9312

Actividades de los clubes deportivos

5630

Establecimientos de bebidas

9313

Actividades de los gimnasios

5914

Actividades de exhibición cinematográfica

9319

Otras actividades deportivas

7911

Actividades de agencias de viajes

9321

Actividades de los parques de atracciones

7912

Actividades de los operadores turísticos

9329

Otras
actividades
entretenimiento

de

comidas

preparadas

para

auxiliares

a

las

recreativas

artes

y

TAULA EQUIVALÈNCIES -CNAE-IAE

IAE

4781

E6466

E6631

E6632

E6633

E6634

4782

E6631

E6632

E6633

E6634

E6639

4789

E6631

E6632

E6633

E6634

E6639

5510

E681

E682

5520

E683

E684

E685

E686

5530

E687

E687.1

E687.2

E687.3

5590

E682

E935

E935.1

E935.2

5610

E671

E671.1

E671.2

E671.3

E671.4

5621

E677

E677.1

E677.9

5630

E672

E673

E674

E675

E676

5914

E963

7911

E755
P599

P882

P883

E6639

E687.4
E671.5

5629

7912
7990

A04

P521

8230

E989

P854

9001

A011

A018

A019

A02

A03

E965

P86

9002

A011

A012

A018

A019

A05

E965

P852
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9003

A021

A022

9004

P861

P862

9102

E9669

E9823

9103

E9669

9311

E9671

9312

E9672

9313

A04

9319

A04

9321

E981

9329

A018

Fax 96 289 42 32
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A029

A031

A032

A942

E9422

E9672

E968

E9681

P886

A019

A05

E965

E969

A033

A039

E9681

E9794
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ANNEX II
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CP

MÓVIL

MUNICIPIO

EMAIL

B) Datos de la empresa
NOMBRE APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DENOMINACIÓN COMERCIAL

DNI/CIF

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

DIRECCIÓN EN L’ALQUERIA DE LA COMTESSA

TELÉFONO

MÓVIL

CP

MUNICIPIO

EMAIL

C) Documentación a aportar con la solicitud

1

Certificado actualizado de Situación Censal que indique la
actividad económica con su fecha de alta, el domicilio
fiscal y el del local de desarrollo de la actividad.

MICROEMPRESAS

1

Certificado actualizado de Situación Censal de la persona
jurídica que indique la actividad económica con su fecha
de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de
desarrollo de la actividad.
Resolución/certificación del alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua
profesional correspondiente o alta en régimen de
seguridad social correspondiente de los socios titulares

2

Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional
correspondiente.

2

3

Sólo en el caso de tener contratados trabajadores y a
efectos de acreditar su número, TC correspondiente al mes
de diciembre de 2020

3

Sólo en el caso de tener contratados trabajadores y a
efectos de acreditar su número, TC correspondiente al
mes de diciembre de 2020

4

(En su caso) Autorización de representación conforme al
modelo ANEXO III.- Autorización de representación. Sólo
si se actúa en este procedimiento en representación de
terceros

4

Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido por la
Tesorería de la Seguridad Social.

5

Justificación de gastos (enumerar en tabla anexa)

5

Justificación de gastos (enumerar en tabla anexa)

6

Cuenta bancaria:
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR CUENTA

DNI /CIF TITULAR CUENTA
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IBAN

D) Declaro:
•
Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal
(AEAT) y con la
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
•
No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, a que hace
referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
•
No estar incurso/a en causas de exclusión del art. 5 de las normas reguladoras de las presentes
ayudas.

•
Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con la agencia estatal tributaria (Agencia
Tributaria)
•
Encontrarse al corriente de obligaciones tributarias con la administración local (Ayuntamiento de
L’Alqueria de la Comtessa)
•
Consulta del impuesto sobre actividades económicas epígrafes (IAE)(Agencia Tributaria)
•
Obtención del domicilio fiscal y social (Agencia Tributaria)
•
Inhabilitaciones para recibir subvenciones registradas en BDNS (BDNS)
•
Consulta y verificación de datos de identidad (DGP)
•
Encontrarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la GVA para percibir
ayudas o subvenciones de las administraciones públicas. Generalitat Valenciana)
•
Vida laboral (TGSS)
•
Certificado de estar de alta en fecha en seguridad social) (TGSS)
•
Certificado de estar al corriente de pago en seguridad social (TGSS)
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de L’Alqueria de la Comtessa, en calidad
de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión administrativa de los asuntos
concernientes a ayudas y subvenciones en el ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el
ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de la petición instada en el presente
documento.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición.
A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento o en su caso a nuestro Delegado de Protección de Datos <rgpd@rgpd.quicklopd.es>
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
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E) Autorizo:
Conozco y acepto las normas reguladoras de las ayudas y autorizo al Ayuntamiento de L’Alqueria de la
Comtessa, a la verificación que el solicitante y/o socios/as de la sociedades civiles o mercantiles o
comunidades de bienes:

