CRITERIS REGULADORS DE LA CONCESSIÓ D’AJUDES PARÈNTESI PER ALS
SECTORS MÉS AFECTATS PER LA PANDÈMIA EN EL MARC DEL PLA
RESISTIR.

1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquestos criteris és regular les ajudes “parèntesi” incloses en el Pla
Resistir i establir el seu procés d’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.
2. Raons d’interès públic que concorren en la concessió i impossibilitat de la
convocatòria pública.
Estes subvencions es concedeixen de forma directa, en aplicació del que es
preveu en l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions en relació amb els apartats 2 i 3 de l’article 28 de la mateixa, per
concórrer raons d’interès econòmic, social i humanitari, que requereixen d’una
resposta ràpida a una situació excepcional sobrevinguda per una situació
d’emergència, que eviten un deteriorament del seu teixit empresarial i que ajuden a la
conservació de l’ocupació mitigant les conseqüències socials que suposa la paralització
de determinades activitats econòmiques, segons se’n deriva del Decret Llei 1/2021 del
Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir.
3. Persones beneficiaries
Seran beneficiàries d’aquestes ajudes les persones treballadores autònomes i
microempreses amb un màxim de 10 treballadors, i que complisquen els requisits
següents:
- Que el seu domicili fiscal estiga situat a Fontanars dels Alforins.
- Que a data 31 de desembre de 2020 consten d’alta en el Règim Especial de
Treballadors Autònoms de la Seguretat Social en cas de persones autònomes, o
en el Cens d’Activitats Econòmiques de l’Agència Tributaria (CNAE) en el cas de
microempreses.
- Que desenvolupen una activitat econòmica emmarcada en alguns del CNAE
identificats en l’annex II del Decret Llei 1/2021 del Consell, pel qual s’aprova el
Pla Resistir.
També podran accedir a la condició de subjectes beneficiaris les agrupacions de
persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat
econòmica o patrimoni separat que, malgrat no tindre personalitat jurídica, reunisca
els requisits indicats abans. En este cas s’haurà d’indicar el percentatge de participació
de cadascun dels membres de l’agrupació als efectes d’aplicar-los la subvenció ja que
els dits membres seran considerats com a beneficiaris. En qualsevol cas, s’haurà de
nomenar a una persona representant o apoderada única de l’agrupació amb poders
per assumir les obligacions que corresponen a l’agrupació.
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Atés el caràcter extraordinari de les ajudes i la situació d’especial vulnerabitat
de les persones beneficiàries, causada per la implantació de mesures restrictives i
limitadores de l’exercici de l’activitat dictades per les autoritats públiques, es considera
no és necessari que la persona sol·licitant acredite que està al corrent de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
En cas que la persona beneficiària de les ajudes tinga deutes pendents en
període executiu amb la Hisenda municipal o embargaments comunicats a aquest
ajuntament l’import del deute serà compensat amb la part corresponent de la
subvenció que tinga aprovada.
4. Quantía de les ajudes
1. Les ajudes que es preveuen en els presents criteris reguladors es destinaran a
cobrir les despeses corrents vinculades a la realització de l’activitat, incloses les
cotitzacions al règim de la Seguretat Social de les persones treballadores com
del règim especial de treballadors autònoms. S’exceptuen de l’àmbit de les
ajudes les despeses salarials de les persones treballadores. S’admetran les
despeses realitzades a partir de l’1 de juliol de 2020 fins a la data de finalització
del termini per a sol·licitar l’ajuda, prenent com a referència la data de la
factura o document equivalent acreditatiu de la despesa. No es tindran en
compte despeses d’inversió o amortització de préstecs.
2. Les ajudes podran arribar a cobrir fins al 100% de les despeses indicades,
sense superar les quantitats següents:
1) 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa que
complisca els requisits per a ser beneficiària.
2) 200 € addicionals per cada persona treballadora que tinga l’empresa i
que conste d’alta en la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020,
fins un màxim de 10 persones.
3. L’IVA suportat no serà subvencionable, excepte en els casos que no siga
susceptible de compensació o recuperació en les declaracions fiscals de
l’empresa.
4. Les ajudes hauran d’anar destinades exclusivament a les actuacions descrites
sense que puguen destinar-se a un altre fi diferent.
5. Les ajudes regulades en aquestes bases son compatibles amb aquelles que
puguen ser atorgades per altres administracions o ens públics pel mateix
concepte, sempre que l’import total de les ajudes no siga superior a la despesa
realitzada.
5. Finançament
L’import global màxim de les ajudes a concedir es finançarà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 433.479, del pressupost municipal de 2021, amb un import
màxim de 28.655€, dels quals el 62,5% del cost total (17.909,38) ve sufragat per la
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Generalitat Valenciana. El 22,5% del cost total (6.447,38€) ve finançat per la Diputació
Provincial de València i el restant 15% (4.298,25€) l’aporta l’Ajuntament de Fontanars
dels Alforins.
6. Procediment de concessió. Criteris de valoració.
Les subvencions previstes en estos criteris reguladors per a la concessió tenen
un caràcter singular, derivat del caràcter excepcional i únic dels esdeveniments que
motiven el procediment en qüestió. Atés l’objecte específic de les subvencions, es
requereix concessió directa i no escau convocatòria pública.
En concret, les raons d’interès públic que justifiquen l’atorgament directe de les
subvencions rauen en la urgència d’atendre les necessitats de les persones físiques i
jurídiques que s’han vist obligades a suspendre la seua activitat o que s’han vist
afectades greument a causa de la paralització econòmica provocada per la situació
d’emergència sanitària degut a la COVID-19 i a les diverses mesures aprovades que
impliquen restriccions per a l’exercici de l’activitat.
La concessió de al subvenció s’efectuarà en règim de concessió directa, en
aplicació de l’art. 22.2.c) de la LGS, a totes aquelles sol·licituds que complisquen els
requisits indicats en l’article 3 d’estos criteris reguladors.
Les ajudes s’atorgaran segons l’ordre de presentació de la sol·licitud, amb la
documentació completa, fins a esgotar el crèdit disponible. En cas que la sol·licitud
estiga incompleta es requerirà a la persona sol·licitant per a que en un termini de 10
dies hàbils esmene els defectes, amb indicació que si no ho fera s’entendrà per
desistida de la seua petició. En este cas es prendrà com a data de referència per a
l’atorgament de l’ajuda el moment en què estiga completa la documentació.
En cas que les sol·licituds aprovades no esgoten la totalitat del crèdit disponible
i de conformitat amb el punt 4 de l’article 8.b) de la Llei 1/2021 del Consell, aquest
excedent es destinarà a altres activitats també afectades per la pandèmia i que no
hagen segut contemplades específicament en els sectors definits en l’annex II del citat
Decret Llei 1/2021.
A aquest efecte s’obrirà un nou termini per a que es puguen sol·licitar les
ajudes destinades a aquestos nous sectors, els quals seran identificats en la dita
convocatòria.
7. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds de subvencions es presentaran en el Registre General d’Entrada de
l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins o per qualsevol altre mitjà que estiga previst
en l’article 16 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, amb instància en model normalitzat adreçada a l’AlcaldiaPresidència de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins. Les persones jurídiques
obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’art. 14.2 de la
Llei 39/2015, d1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, hauran de presentar la sol·licitud telemàtica mitjançant la
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seu electrònica de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins, accessible mitjançant la
pàgina web “https://fontanarsdelsalforins.sedelectronica.es/info.0”. Per a poder
accedir-hi la persona sol·licitant haurà de disposar de certificat digital de signatura
electrònica. En cas de no disposar de certificat digital i que siga materialment
impossible la seua obtenció, la sol·licitud podrà ser presentada mitjançant
representant, en este cas s’haurà d’aportar juntament amb la sol·licitud poder de
representació per compareixença electrònica.
2. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de la
publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOPV.
3. Únicament es podrà presentar una única sol·licitud per persona física o jurídica.
4. La sol·licitud es realitzarà mitjançant l’emplenament del model que constarà en
l’Annex d’estos criteris reguladors i anirà acompanyada de la documentació següent:
a) Còpia del NIF de la persona que sol·licita l’ajuda. En cas de persona jurídica,
s’adjuntarà també el NIF del representant legal i els documents que acrediten
la seua representació.
b) Certificat actualitzat de situació censal en l’AEAT on s’indique l’activitat
econòmica amb la seua data d’alta i el domicili fiscal.
c) En cas de treballadors autònoms, informe de vida laboral emés per la TGSS
on conste que el dia 31 de desembre de 2020 s’estava en situació d’alta en el
règim especial de treballadors autònoms.
d) En el cas de microempreses, model 200 de l’AEAT (Impost de Societats) on
consta el CNAE de l’activitat principal, o document d’alta del compte de
cotització den la Seguretat Social on consta el CNAE.
e) Informe de treballadors d’alta (ITA) de la Seguretat Social, que acredite el
número de treballadors de l’empresa en situació d’alta a data 31 de desembre
de 2020.
f) Factures o altres documents acreditatius de les despeses per a les quals se
sol·licita l’ajuda, acompanyades d’una relació justificativa, on conste declaració
responsable que aquestes factures no s’han presentat com a justificants
d’antres subvencions. Les factures hauran de complir els requisits del Reial
Decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE de 01/12/12/), amb indicació del
número, el lloc i la data d’emissió, el número d’identificació fiscal i el domicili
de l’expedidor i del destinatari, la descripció de l’operació realitzada i l’import
la referència a l’IVA aplicat, inclòs o exempt. No podran substituir-se per
simples rebuts, albarans o altres documents semblants.
g) Les despeses justificades hauran d’haver-se realitzat des de l’1 de juliol de
2020 fins el moment de finalització del termini per a sol·licitar l’ajuda, prenent
com a referència la data del document acreditatiu de la despesa, i han d’estar
pagades almenys en un 50% de la totalitat, acreditant-ho mitjançant rebuts,
còpia de la transferència o càrrec bancari. Els tributs que es presenten com a
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despesa subvencionable hauran d’estar pagats en la seua totalitat. No
s’admetran pagaments en efectiu que superen els 300,00 euros.
h) Documents de domiciliació bancària, en model normalitzat (Manteniment de
tercers).
i) En cas que algun dels documents que se sol·liciten estiguera en poder de
l’Administració es presentarà una declaració de vigència de documents en
poder de l’Administració.
j) Declaració responsable de no incórrer en les prohibicions per a ser subjecte
beneficiari de la subvenció establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, General
de Subvencions, amb excepció de la lletra e).
8. Òrgans competents.
Examinades les sol·licituds, l’òrgan instructor emetrà un informe on farà
constar les persones beneficiaries que compleixen tots els requisits necessaris per a la
concessió de les ajudes així com aquelles sol·licituds que no complisquen els requisits i
elaborarà la corresponent proposta de resolució sobre la base de la documentació
presentada, que serà elevada a l’òrgan competent per a resoldre.
L’òrgan competent per a la resolució es l’Alcaldia.
9. Resolució i notificació. Recursos
La resolució haurà de ser motivada i farà constar, de manera expressa, la
identitat dels subjectes beneficiaris de les subvencions concedides, amb indicació de
l’import de l’ajuda que es concedeix, així com les sol·licituds desestimades, amb
indicació del motiu de desestimació.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució no podrà excedir tres
mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Finalitzat este
termini sense haver-se aprovat la resolució, la sol·licitud de la subvenció s’entendrà
desestimada per silenci administratiu.
Es podran emetre resolucions de concessió de manera periòdica, amb caràcter
mensual, per a totes les sol·licituds que estiguen completes durant el mes anterior a la
resolució, sempre que complisquen els requisits i existisca suficient disponibilitat
pressupostària.
La resolució es notificarà a les persones interessades en la forma prevista en
l’art. 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
La publicació de les subvencions concedides es realitzarà en el tauler d’anuncis
municipal, en la seu electrònica i en la web de l’Ajuntament.
La resolució de concessió posa fi a la via administrativa, i contra esta podrà
interposar-se potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el
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termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia de la recepció de la notificació,
de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València,
de conformitat amb el que disposen els arts. 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/2998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, dins del termini de dos
mesos, comptadors des de l’endemà del dia de la recepció de la notificació, sense
perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs que siga procedent.
10. Justificació de les despeses i liquidació de l’ajuda
Atés que la despesa per la qual se sol·licita l’ajuda s’ha justificat en el moment
de la sol·licitud, en el mateix acte de la concessió s’aprovarà la justificació i s’ordenarà
el pagament de la totalitat de l’ajuda al compte bancari indicat per la persona
beneficiaria en la documentació aportada en la sol·licitud.
Els subjectes beneficiaris de la subvenció hauran de realitzar difusió de l’ajuda
rebuda en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la concessió. La difusió es
realitzarà preferentment mitjançant la web o xarxes socials tot indicant la finalitat i
òrgan concedent. Esta difusió podrà ser substituïda per un adhesiu en el qual constarà:
Establiment adherit al PLA RESISTIR i els logos de la Generalitat, la Diputació de
Valencia i l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins, adhesiu que serà facilitat a l’efecte
per l’Ajuntament i haurà de ficar-se en un lloc visible de l’establiment. La falta de
difusió serà motiu de reintegrament. L’ajuntament farà les comprovacions pertinents.
Aquesta subvenció es considera renda a efectes de l’IRPF en el cas de persones
treballadores autònomes o de l’Impost de Societats en el cas de microempreses.
DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest és el text íntegre dels criteris reguladors de la
concessió d’ajudes Parèntesi per als sectors més afectats per la pandèmia en el marc del Pla
autonòmic “Resistir”, aprovats per Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Fontanars dels
Alforins Nº 33/2021
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ANEXO I
SECTORES
Código CNAE
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