
 

AJUDES  ECONÒMIQUES  A AUTÒNOMS  I  MICROEMPRESES  L'ACTIVITAT  DE
LES QUALS S'HA VIST AFECTADA PER LA PANDÈMIA PROVOCADA PER LA
COVID 19 EN EL MARC DEL “PLA RESISTIR”.

L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació
d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 a pandèmia internacional.
Per a fer front a la crisi sanitària al nostre país ha sigut necessari adoptar mesures
excepcionals que han suposat  la limitació de l'activitat  econòmica en molts sectors
productius.

Aquesta  situació  persisteix  en  l'actualitat  i  ha  derivat  en  un  complicat  escenari
econòmic generat per les diferents restriccions que l'emergència de salut pública i les
projeccions  econòmiques poc entusiastes  que es  fan fins  que  s'aconseguisca una
vacunació massiva per a garantir una certa estabilitat social i econòmica, coneguda
com a nova normalitat.

Un dels sectors més afectats per la pandèmia i amb les mesures adoptades per les
autoritats és el de l'hostaleria, el turisme i l’oci, juntament amb la venda no sedentària.
És per això que les empreses i persones treballadores autònomes d'aqueixos sectors
resulten prioritàries a l'hora de rebre el  suport  de la Generalitat  amb la finalitat  de
poder  mantindre  a  flotació  les  seues  empreses  i  resistir  financerament  durant  els
pròxims mesos, almenys mentre dure el tancament d'activitats decretat.

Per part de la Generalitat Valenciana mitjançant Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del
Consell (publicat en el DOGV núm. 9005, de 26.01.2021), s'ha aprovat la creació d'un
pla d'ajudes, denominat Resistir, dotat amb 160 milions d'euros, aportats en un 62,5%
per la Generalitat, en un 22,5% per les diputacions provincials, i el 15% restant pels
ajuntaments.

La finalitat d'aquestes ajudes és protegir l'interés general, actuant directament sobre
les  persones  físiques  i  microempreses  que  exerceixen  activitat  econòmica  en  la
localitat en aquells sectors més perjudicats per les restriccions sanitàries per a afrontar
aquesta situació extraordinària provocada per la COVID-19, donant suport a l'ocupació
local i sufragant les despeses corrents, per a poder ajudar perquè es produïsca, al més
prompte possible, una reactivació de l'economia local, evitant que l'impacte econòmic i
social es prolongue més en el temps.

Primer.- Objecte
1. Les presents  bases  tenen  per  objecte  regular  la  concessió  directa,  per  part  de

l'Ajuntament de Muro de Alcoy, 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 anat
adoptant per l'autoritat sanitària, tot això en el marc del que es disposa pel 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.

En conseqüència, la finalitat d'aquestes ajudes és contribuir al sosteniment de
les despeses corrents dels sectors d'hostaleria, turisme i oci, juntament amb la
venda no sedentària, afectats per les diverses decisions de les autoritats en la
seua lluita sanitària contra la propagació de la pandèmia Covid-19, i que ha
provocat la disminució dels seus ingressos en veure restringida o anul·lada la
seua activitat empresarial.
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2. La concessió de les subvencions serà en règim de manera directa, segons el que
s'estableix en l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, per concórrer raons d'interés econòmic, social i humanitari, i la seua
gestió pels beneficiaris es realitzarà d'acord amb els principis següents:

• Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
• Eficàcia en el compliment dels objectius.
• Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

Segon.- Règim jurídic
Les ajudes del Pla Resistir en el municipi de Muro de Alcoy es regeixen per:

 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.

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local.
 Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim Local de la Comunitat Valenciana.
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei

general de subvencions.
 Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  procediment  administratiu  comú  de  les

administracions públiques,  així  com la Llei  40/2015,  d'1 d'octubre,  de règim
jurídic del sector públic.

 La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, així com en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat,
de  transparència,  bon  govern  i  participació  ciutadana  de  la  Comunitat
Valenciana.

 L'Ordenança  general  reguladora  de  la  concessió  de  subvencions  de
l'Ajuntament de Muro de Alcoy, publicada en el BOP en data 15 d'abril de 2006.

 Les bases d'execució del pressupost municipal en vigor a cada moment.

Tercer.- Beneficiaris i requisits
Poden accedir a la condició de beneficiari d'aquestes ajudes les persones físiques i
jurídiques  que  reunisquen  la  condició  d'autònoms  o  microempreses  sempre  que
complisquen els requisits següents:

1. Que  l'activitat  econòmica  siga  desenvolupada  per  un  autònom/a  o  una
microempresa que no tinguen més de 10 treballadors/es en la seua plantilla
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  a
data 31 de desembre de 2020. 
A aquest efecte es considera com a 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 anual dels quals o el balanç general anual del qual no supera els 2
milions d'euros. Aquest criteri s'acreditarà mitjançant declaració jurada inclosa
en la sol·licitud de subvenció (annex II).

2. Exercir l'activitat en el terme municipal de Muro de Alcoy en algun dels epígrafs
de l'IAE o dels CNAE continguts en l'annex I de la present convocatòria a data
31  de  desembre  de  2020.  En  cas  de  no  tindre  local  afecte  a  l'activitat,  el
domicili fiscal ha de trobar-se en el terme municipal de Muro de Alcoy.

3. Que figuren d'alta en algun dels epígrafs de l'IAE o dels CNAE continguts en
l'annex  I  de  la  present  convocatòria,  en  data  compresa  en  el  termini  de
sol·licitud  de la  present  ajuda,  en un o  diversos  dels  epígrafs  als  quals  es
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refereix l'annex I,  o que figure en algun dels CNAE continguts en el mateix
annex I.

4. Els treballadors autònoms integrants d'una comunitat de béns, els autònoms
societaris  (amb independència de la  naturalesa jurídica de la  societat)  i  els
socis de societats civils, en tot cas, serà la societat en la qual participen, la que
puga optar a la present subvenció, si compleix els requisits exigits.

5. Que no es troben incursos 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, 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).
Aquest punt es podrà aportar pels interessats o autoritzar l’Ajuntament de Muro
per a la seua consulta (annex II).

6. No  tindre  deute  pendent  de  qualsevol  naturalesa  el  període  de  termini  de
pagament voluntari del qual haja vençut amb l'Ajuntament de Muro de Alcoy,
requisit que ha de complir-se en la data de resolució de concessió d'ajudes.
Aquesta dada serà comprovada pel mateix Ajuntament d'ofici.

7. Queden excloses d'aquestes ajudes les administracions públiques,  els  seus
organismes  autònoms,  les  empreses  públiques  i  ens  públics;  així  com  les
associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre.

Quart - Compatibilitats.
De conformitat amb el que disposa l'article 9 del Decret llei 1/2021 la participació en el
present  Pla  serà compatible  amb altres subvencions,  ajudes,  ingressos o recursos
procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en
el present decret llei. Aquesta compatibilitat estarà condicionada al fet que l'import de
les  ajudes,  aïlladament  o  en  concurrència  amb unes  altres,  no  supere  el  cost  de
l'activitat subvencionada.

Els  beneficiaris  de  les  ajudes  estan  obligats  a  comunicar  a  aquest  Ajuntament
l'obtenció d'altres ajudes, ingressos o recursos que financen l'activitat subvencionada,
en el cas que hi haja cofinançament d'una mateixa despesa per diferents ajudes.

En cap cas un mateix beneficiari/ària podrà obtindre dues ajudes d'aquest Ajuntament
o de dos ajuntaments diferents dins de les convocades sobre la base del Decret llei
1/2021.

Cinqué.- Conceptes subvencionables
1. Seran finançables amb càrrec a la present subvenció les despeses corrents en les

quals  efectivament  hagen  incorregut  els  beneficiaris,  que  s'hagen  abonat
efectivament,  que responguen de manera indubtable al  manteniment de la seua
activitat  empresarial,  professional  o  comercial  i  que  resulten  estrictament
necessàries, com ara:
a) Despeses  en  concepte  d'arrendament  del  local  comercial.  Per  a  la  seua

justificació al costat de la sol·licitud s'haurà d'aportar contracte d'arrendament en
vigor i justificant suficient de pagament de les mensualitats corresponents. En el
contracte d'arrendament, com a arrendatari ha de constar la persona sol·licitant
de l'ajuda. No és subvencionable la part proporcional de la despesa per rendes
d'arrendament  o  quotes  hipotecàries  sobre  immobles  destinats  a  habitatge,
encara que l'activitat s'exercisca en aquests.
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b) Les  compres  de  mercaderies  i  aprovisionaments.  Per  a  la  seua  justificació
s'haurà  d'aportar  factures  de  les  compres  a  proveïdors  i  documentació
acreditativa de l'abonament d'aquestes.

No seran admissibles les despeses corresponents a adquisicions de béns
que  tinguen  la  consideració  d'inventariables  i/o  amortitzables  (equips
informàtics o audiovisuals, maquinària, vehicles, instal·lacions, etcètera).

c) Despeses en subministraments d'energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions
(Internet,  telèfon,  etc)  vinculats  al  local  comercial  on  desenvolupa  l'activitat
comercial. Per a la seua justificació s'haurà d'aportar les factures i els justificants
de pagament corresponents.

d) Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d'oficina,
serveis  de  professionals  independents  (assessories,  gestories,  informàtics  i
anàlegs),  equips  de  protecció  individual,  primes  d'assegurances,  publicitat  i
propaganda vinculats directament a l'activitat comercial. Per a la seua justificació
s'haurà d'aportar les factures i els justificants de pagament corresponents. 

e) Despeses  de  personal  en  sous,  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  en  el  seu  compte.  Per  a  la  seua  justificació  s'haurà
d'aportar els rebuts de salari, l'acreditació del seu pagament i el de les retencions
d'IRPF  a  l’AEAT,  així  com  els  documents  i  justificants  de  la  liquidació  i
abonament a la Seguretat Social de les quotes corresponents.

f) Despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial. Per a
la  seua  justificació  s'haurà  d'aportar  documentació  justificativa  de  l'entitat
financera.

g) Altres despeses corrents vinculades a l'activitat. Per a la seua justificació s'haurà
d'aportar les factures dels creditors o proveïdors corresponents i justificants de
pagament. 

2. Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori
equivalent amb validesa en el tràfic mercantil. Les factures hauran d'ajustar-se als
requisits establits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es
regulen les obligacions de facturació. En cap cas s'admetran com a justificants de
despesa els albarans, les notes de lliurament, tiquets de caixa, justificants de TPV
ni  factures  proforma.  De  les  factures  i  documents  ha  de  deduir-se  de  manera
indubtable que es relacionen directament amb l'activitat empresarial del sol·licitant.

3. L'Ajuntament  podrà  requerir  en  qualsevol  moment  que  presente  els  documents
originals objecte de justificació de la subvenció.

4. En el  seu cas,  l'IVA suportat  no serà objecte  de subvenció,  per  tindre  caràcter
recuperable.

5. No  seran  subvencionables  interessos  deutors  de  comptes  bancaris,  interessos,
recàrrecs i sancions administratives i penals ni despeses en procediments judicials.
Així mateix, tampoc són conceptes subvencionables l'IBI, l'impost del valor afegit i la
resta d'impostos i taxes.

6. No  s'admetran  com  a  justificants  de  pagament  dels  conceptes  anteriors  els
pagaments en metàl·lic.

7. S'admetran les despeses realitzades entre l'1 de maig de 2020 i data de fi de la
sol·licitud de la present ajuda.

Sisé.- Quantia de la subvenció concedida i finançament.
La quantia individualitzada a percebre pels beneficiaris es determinarà en la resolució
de concessió mitjançant l'aplicació dels criteris següents:
1.- Una quantitat màxima de 2.000,00 € per cada autònom o microempresa amb un
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màxim de 10 treballadors.
2.- Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200,00 € per cada treballador afiliat
a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i
autònoms. En el cas de treballadors autònoms integrants d'una comunitat de béns, els
autònoms societaris (amb independència de la naturalesa jurídica de la societat) i els
socis de societats civils es podran computar com a treballadors sempre que beneficie
el sol·licitant.
3.- En cap cas l'import de les ajudes podrà ser superior a l'import de les despeses
justificades pels beneficiaris.

En cas que el crèdit disponible, atés el nombre de sol·licituds que complisquen els
requisits per a accedir a la condició de beneficiaris, no siga suficient per a atendre-les
a totes es procedirà, de conformitat amb el que es preveu en article 22.1 de la LGS, a
causa de l'excepcionalitat de la situació descrita en l'objecte d'aquesta convocatòria, i
evitant que el criteri de la data de registre d'entrada puga causar perjudicis al col·lectiu
potencialment  beneficiari  d'aquestes  ajudes,  es  procedirà  al  prorrateig  entre  els
beneficiaris  de la  subvenció  de l'import  global  màxim destinat  a  aquesta.  Tot  això
sense perjudici del límit establit en els apartats anteriors.

Les  accions  susceptibles  de  percebre  la  subvenció  regulada  en  aquest  acord  es
finançarà a càrrec de la partida pressupostària 43300 47900 habilitada amb aquesta
finalitat en el Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Muro de Alcoy amb un crèdit de
DOS-CENTS CINQUANTA MIL SIS-CENTS DOS EUROS (250.602,00 €).

Seté.- Publicitat de la convocatòria i resolució.
1. Aquestes ajudes es concedeixen de manera directa, en aplicació del que es 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'aquestes
subvencions  deriva  de  la  naturalesa  excepcional,  única  i  imprevisible  dels
esdeveniments que les motiven.

El  procediment  per  a  la  concessió  d'aquestes  subvencions  es  tramita
mitjançant el present acord, l'extracte del qual es publicarà en el Butlletí Oficial
de la Província d'Alacant, complint el que estableix l'art. 17.3 b i el 20.8 a) de la
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  que  quedarà
exposada íntegrament en la Base Nacional de Subvencions, tauler d'anuncis i
en la pàgina web municipal.

2. La proposta de resolució definitiva de les subvencions concedides serà notificada
als  interessats  mitjançant  publicació  en  el  tauler  d'anuncis  i  pàgina  web  de
l'Ajuntament.

3. La  resolució  de  concessió  de  les  subvencions  concedides  es  notificarà  als
interessats de manera individualitzada.

Huité.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds.
1. L'inici del procediment es realitzarà mitjançant Resolució de l'Alcaldia a la qual se

li haurà de donar la publicitat prevista en l'acord seté d'aquesta convocatòria.
2. La  tramitació  tant  de  la  sol·licitud,  com  en  general  de  procediment,  serà

electrònica.  La sol·licitud es presentarà en la  seu electrònica de l'Ajuntament
(https://vilademuro.sedelectronica.es/)  mitjançant  instància  general  a  la  qual
s'adjuntarà imprés normalitzat de sol·licitud (annex II) que estarà disponible en la
web  municipal.  La  sol·licitud  se  subscriurà  per  la  persona  interessada  o  la
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persona que acredite la representació de l'entitat interessada per qualsevol mitjà
vàlid en dret.

3. De  conformitat  amb  l'article  14  de  l'esmenada  Llei,  en  tot  cas,  es  troben
obligades a relacionar-se amb l'administració  a  través de mitjans  electrònics,
entre d’altres: 

Les persones jurídiques.
Les entitats sense personalitat jurídica.
Els  qui  representen  a  un  interessat  que  estiga  obligat  a  relacionar-se
electrònicament amb l'Administració.
Amb aquesta finalitat s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular
la sol·licitud.
Per a la tramitació telemàtica s'haurà de disposar de signatura electrònica
avançada.  Si  no es disposara  de signatura  electrònica  avançada,  podrà
acudir-se a la  representació a través d'una altra persona que sí  que en
dispose,  acreditant  la  representació  en  document  facilitat  en  la  present
convocatòria. (annex III) Per a la identificació de l'usuari en aquesta Seu,
l'Ajuntament  de  Muro  de  Alcoy  admet  les  modalitats  que  ofereix  la
plataforma Cl@ve:
- Certificat digital: Amb caràcter general, per a persones físiques, s'admet el
DNI  electrònic  i  tots  els  certificats  reconeguts  inclosos  en  la  Llista  de
confiança  de  prestadors  de  serveis  de  certificació  establits  a  Espanya,
publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
Per a persones jurídiques i empreses, aquesta seu admet la identificació
mitjançant certificats emesos per ACCV i  segells electrònics emesos per
FNMT.  La  llista  d'autoritats  admeses  per  a  la  identificació  electrònica
d'entitats i empreses s'anirà actualitzant gradualment.
- Claus concertades: Cl@ve PIN com a sistema de contrasenya de validesa
molt  limitada  en  el  temps,  orientat  a  usuaris  que  accedeixen
esporàdicament als serveis públics electrònics. Cl@ve Permanent com a
sistema  de  contrasenya  de  validesa  duradora  en  el  temps,  orientat  a
usuaris habituals dels serveis públics electrònics.

4. El termini per a presentar les sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar des
de l'endemà al  de la  publicació de l'extracte de la  convocatòria en el  Butlletí
Oficial de la Província d'Alacant.

Nové.- Documentació que s'ha d'aportar juntament amb la sol·licitud.
Al  document  d'instància  general  s'acompanyarà  l'imprés  normalitzat  (annex  II)  de
sol·licitud  i  a  més la  documentació  següent  depenent  de la  tipologia  de despeses
presentades:

 DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, o NIF.
 Document relatiu a la representació en cas que l'interessat no siga el mateix que

presenta la documentació (annex III).
 Si és persona jurídica: acreditació dels poders de la persona administradora i de la

qual presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa persona, i en aquest cas
aportarà formulari relatiu a la representació. (annex III)

 Certificat actualitzat de situació censal, de data compresa en el termini de sol·licitud
de la present ajuda, que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el
domicili fiscal i, si és el cas, el del local de desenvolupament de l'activitat (certificat
censal IAE de l’AEAT).

 Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social o mútua professional
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corresponent de data compresa en el termini de sol·licitud de la present ajuda.
 Documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre de 2020,

adjuntant els RNT (antic TC2) del mes de desembre de 2020, únicament per al cas
de tindre contractats a treballadors.

 Certificats  vigents  de  trobar-se  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions
tributàries i davant de la Seguretat Social (TGSS) en cas de no donar autorització
per a l'accés a aquestes dades per part  de l'òrgan gestor (inclosa en sol·licitud
annex II).

 Compte justificatiu  amb la  relació  de despeses que justifiquen la  subvenció,  en
model normalitzat annex V.

 Manteniment de tercers, només en el cas de no haver-se relacionat amb anterioritat
amb l'Ajuntament de Muro de Alcoy (annex IV).

 Factures  i  documents  acreditatius  de  pagament  (d'acord  amb  les  despeses
aportades):
a) Despeses  en  concepte  d'arrendament  del  local  comercial:  contracte

d'arrendament en vigor i justificant suficient de pagament de les mensualitats
corresponents. En el contracte d'arrendament, com a arrendatari ha de constar
la persona sol·licitant de l'ajuda.

b) Les  compres  de  mercaderies  i  aprovisionaments.  Factures  i  documentació
acreditativa de l'abonament d'aquestes.

c) Despeses en subministraments d'energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions
(Internet,  telèfon,  etc)  vinculats  al  local  comercial  on  desenvolupa  l'activitat
comercial. Factures i els justificants de pagament corresponents.

d) Despeses  de  reparacions  i  conservació,  peces,  recanvis  i  consumibles
d'oficina,  serveis  de  professionals  independents  (assessories,  gestories,
informàtics i anàlegs), equips de protecció individual, primes d'assegurances,
publicitat i propaganda vinculats directament a l'activitat comercial. Factures i
els justificants de pagament corresponents.

e) Despeses  de  personal  en  sous,  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  en  el  seu  compte.  Rebuts  de  salari  (nòmines),
l'acreditació del seu pagament i el de les retencions d'IRPF a l’AEAT, així com
els documents i justificants de la liquidació (RLC, antic TC1) i abonament a la
Seguretat Social de les quotes corresponents.

f) Despeses  d'interessos  d'hipoteques  vinculades  a  l'establiment  comercial.
Documentació justificativa de l'entitat financera.

g) Altres  despeses  corrents  vinculades  a  l'activitat.  Factures  dels  creditors  o
proveïdors i justificants de pagament.

 Amb la sol·licitud (annex II), es realitza una 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:

- El compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció
en cas de ser-ne beneficiari, indicant que les actuacions realitzades i resultats
obtinguts són els que pretén aquesta ajuda.
- Que la persona/entitat sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a
l'obtenció de la condició de beneficiari a les quals es refereix l'article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
-  Que  la  persona/entitat  sol·licitant  es  compromet  a  la  comunicació  de
subvencions concedides amb anterioritat a la presentació de la subvenció amb
la mateixa finalitat i el compromís de comunicar com més prompte millor les
ajudes obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de
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la resolució d'aquesta.
- 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 d'aquesta llei.
-  No  ser  deutor  per  resolució  de  reintegrament  d'altres  subvencions
concedides.  -  Per  a les microempreses:  declaració responsable que l'entitat
sol·licitant  té  la  condició  de  microempresa,  en  els  termes  de  l'Annex  I  del
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea,  de 17 de juny de
2014, ocupant un màxim de 10 treballadors i amb volum de negocis anual no
superior als 2 milions d'euros.
-  Donar  adequada publicitat  al  caràcter  públic  del  finançament de l'actuació
subvencionada amb cartell que inclou la imatge institucional de la Generalitat
Valenciana, l'Excma. Diputació provincial d'Alacant i l'Ajuntament de Muro de
Alcoy (annex VI).

Desé.- Procediment de concessió.
L'inici  del  procediment  es  realitzarà  mitjançant  el  present  acord  que  contindrà  el
contingut mínim indicat en l'art. 23.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions i a la
qual  se  li  haurà  de  donar  la  publicitat  prevista  en  l'acord  seté  de  la  present
convocatòria.
El procediment de concessió serà en règim de subvenció directa, i s'ajustarà al que es
preveu en aquesta convocatòria:

A) Presentació de sol·licituds i termini.
 La  sol·licitud  es  presentarà  en  la  seu  electrònica  de  l'Ajuntament

(https://vilademuro.sedelectronica.es/)  mitjançant  instància  general  a  la  qual
s'adjuntarà  imprés  normalitzat  de  sol·licitud  (annex  II)  i  resta  de  documentació
prevista en la base huitena i novena del present acord.

 Cada persona física o jurídica només podrà presentar una única sol·licitud. En cas
de  presentar  més d'una  sol·licitud  en  termini,  l'òrgan  instructor  del  procediment
únicament considerarà la presentada en últim lloc.

 El termini per a presentar les sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar des de
l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província d'Alacant.

B) Tramitació i instrucció
 La  instrucció  del  procediment  correspondrà  al  Departament  de  Promoció

Econòmica que realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a
la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha
de formular-se la proposta de resolució.

 Rebudes les sol·licituds es comprovarà que reunisquen la documentació exigida en
l'acord huité i nové de la convocatòria.

 Si la sol·licitud o la documentació que ha d'acompanyar-la no reuniren les dades
d'identificació, tingueren d'algun error o estigueren incompletes, es requerirà l'entitat
sol·licitant  perquè en un termini  de deu dies,  d'acord amb el  que s'estableix  en
l'article  68.1  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  esmene  la  falta  o  adjunte  els
documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se’l tindrà per desistit
de la seua petició, després de resolució dictada en els termes previstos en l'article
21.1 de la citada llei.
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 En cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà
com a data de registre d'entrada la de l'última presentació de documentació relativa
a aquesta sol·licitud.

 Aquelles sol·licituds que complisquen els requisits exigits seran proposades per a
ser resoltes favorablement mitjançant l'informe proposta de resolució definitiva de
l'òrgan  instructor,  atés  que  no  figuraran  en  el  procediment  ni  seran  tinguts  en
compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats.

 L'informe proposta de resolució definitiva contindrà les sol·licituds desestimades i
l'argument que el motiva.

 L'expedient  de  concessió  de  les  subvencions  contindrà  l'informe  de  l'òrgan
instructor en el qual conste que de la informació que es troba en el seu poder es
desprén que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a accedir i
que compleixen la finalitat de la convocatòria.

 La proposta de resolució definitiva no crea cap dret a favor del beneficiari proposat,
davant de l'Administració, mentre no se li haja notificat la resolució de concessió.

 Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, l'òrgan competent resoldrà
el procediment.

C) Resolució
La resolució haurà de ser motivada, i hauran de quedar acreditats en el procediment,
en  tot  cas,  els  fonaments  de  la  resolució  que  s'adopte.  La  resolució,  a  més  de
contindre el sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es concedeix les subvencions,
farà  constar,  si  escau,  de  manera  expressa,  la  desestimació  de  la  resta  de  les
sol·licituds, indicant que posa fi a la via administrativa, i que es podran interposar els
recursos previstos en la Llei 39/2015.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir
de tres mesos comptats a partir de l'endemà a aquell en què finalitze el termini de
presentació de sol·licituds.
El  venciment  del  termini  màxim  sense  haver-se  notificat  la  resolució  legitima  els
interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la concessió de la
subvenció.

D) Òrgans competents.
En la instrucció, informació i proposta actuaran funcionaris designats per a això, com a
òrgan de resolució l'Alcaldia.

Onzé.- Nova convocatòria.
En cas que les sol·licituds  aprovades no arribaren a  la  quantia  total  de  la  partida
pressupostària  43300  47900  habilitada  per  a  això  en  el  Pressupost  Municipal  de
l'Ajuntament de Muro de Alcoy, amb un crèdit de DOS-CENTS CINQUANTA MIL SIS-
CENTS DOS EUROS (250.602,00 €), 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
d’aquest es procedirà a destinar aquest excedent a la concessió d'ajudes a autònoms i
microempreses amb un màxim de 10 treballadors que també s'hagen vist afectades
per la pandèmia, cosa que necessitarà l'aprovació de nova convocatòria amb l'import
sobrant.

Dotzé.- Justificació i pagament de la subvenció.
La justificació es realitzarà juntament amb la sol·licitud d'ajuda aportant els documents
relacionats amb les despeses establides en l'acord cinqué de la present convocatòria.
Les dates de les despeses i els justificants admesos com a subvencionables hauran
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d'estar realitzats i abonats entre l'1 d'abril de 2020 i fins a l'últim dia del termini habilitat
amb aquesta finalitat per a la presentació de la sol·licitud d'aquesta ajuda.

Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, l'Ajuntament procedirà a un
pagament únic per l'import total de la subvenció correctament justificada i després de
presentació del manteniment de tercers per part del beneficiari (annex IV).

Tretzé.- Reintegrament de les subvencions.
El reintegrament de la subvenció es produirà en els casos següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant
aquelles que ho hagueren impedit.
b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció
del comportament que fonamenten la seua concessió.
c) Haver sol·licitat i rebut ajuda d'un altre ajuntament dins de les convocades sobre la
base del Decret llei 1/2021 en el marc del “Pla Resistir”.
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ANNEX I
Llista d’activitats amb suport amb les equivalències entre els codis CNAE i els epígrafs
de l’IAE
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CNAE DESCRIPCIÓN
E646.6 E663.1 E663.2 E663.3 E663.4 E663.9 4781 Comercio al por menor de productos alimenticios,bebidas 

y tabaco en puestos de venta y en mercadillos

E663.1 E663.2 E663.3 E663.4 E663.9 4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de 
vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos

E663.1 E663.2 E663.3 E663.4 E663.9 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de 
venta y en mercadillos

E681 E682 5510 Hoteles y alojamientos

E683 E684 E685 E686 5520 Alojamientos turísticos y otros

E687 E687.1 E687.2 E687.3 E687.4 5530 Campings y aparcamientos de caravanas

E682 E935 E935.1 E935.2 5590 Otros alojamientos

E671 E671.1 E671.2 E671.3 E671.4 E671.5 5610 Restaurantes y puestos de comida

E677 E677.1 E677.9 5621 Provisión de comidas preparadas para eventos

5629 Otros servicios de comidas

E672 E673 E674 E675 E676 5630 Establecimientos de bebidas

E963 5914 Actividades de exhibición cinematográfica

E755 7911 Actividades de agencias de viajes

7912 Actividades de los operadores turísticos

A04 P521 P599 P882 P883 7990 Otros servicios de reservas

E989 P854 8230 Organización de convenciones y ferias

A011 A018 A019 A02 A03 E965 P86 9001 Artes escénicas

A011 A012 A018 A019 A05 E965 P852 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas

A021 A022 A029 A031 A032 A033 A039 9003 Creación artística y literaria

P861 P862 9004 Gestión de salas de espectáculos

E966.9 E982.3 9102 Actividades de museos

E966.9 9103 Gestión de lugares y edificios históricos

E967.1 E968.1 9311 Gestión de instalaciones deportivas

E967.2 9312 Actividades de los clubes deportivos

A04 A942 E9422 E9672 E968 9313 Actividades de los gimnasios

A04 E968.1 P886 9319 Otras actividades deportivas

E981 9321 Actividades de los parques de atracciones

A018 A019 A05 E965 E969 E9794 9329 Otras actividades recreativas y entretenimiento

IAE

ANEX II
SOL·LICITUD AJUDES PLA RESISTIR
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SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
Raó social:
Adreça:
Població: Codi postal:
NIF/CIF: Telèfon:  
Correu electrònic:
IAE CNAE

REPRESENTANT (si n’hi ha)
Nom i cognoms:
Adreça:
Població: Codi postal:
NIF Telèfon:  
Correu electrònic:

Que assabentat/da  del  fet  que en el  B.O.  de  la  Província  d'Alacant  del  dia  _____ de
_______________ de 2021 es publica extracte de l'acord d'inici del procediment d'ajudes
econòmiques a autònoms i microempreses l'activitat de les quals s'ha vist afectada per la
pandèmia provocada per la COVID 19 en el marc del “PLA RESISTIR” en el municipi de
Muro de Alcoy, i  estant interessat/da a participar, i  que segons el que es preveu en la
convocatòria, DECLARE RESPONSABLEMENT:

 a) El compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció en cas de
ser-ne  beneficiari,  indicant  que les  actuacions  realitzades  i  resultats  obtinguts  són els
pretén aquesta ajuda.
 b) Que la persona/entitat sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a l'obtenció de
la condició de beneficiari a les quals es refereix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
 c)  Que la  persona/entitat  sol·licitant  es  compromet  a  la  comunicació  de  subvencions
concedides amb anterioritat a la presentació de la subvenció amb la mateixa finalitat i el
compromís de comunicar com més prompte millor les ajudes obtingudes amb posterioritat
a la presentació de la sol·licitud i abans de la resolució d'aquesta.
 d) 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 d'aquesta llei.
 e) No ser deutor per resolució de reintegrament d'altres subvencions concedides.
 f) Per a les microempreses: declaració responsable que l'entitat sol·licitant té la condició
de microempresa, en els termes de l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la
Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, ocupant un màxim de 10 treballadors i amb
volum de negocis anual no superior als 2 milions d'euros.
 g)  Donar  adequada  publicitat  al  caràcter  públic  del  finançament  de  l'actuació
subvencionada amb cartell que inclou la imatge institucional de la Generalitat Valenciana,
l'Excma. Diputació provincial d'Alacant i l'Ajuntament de Muro de Alcoy.

Que al costat d'aquesta sol·licitud acompanya la documentació següent (assenyaleu amb
una X):

DNI,  NIF  o  NIE  acompanyat  del  passaport  (per  les  dues  cares)  de  la  persona
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administradora i de la persona que presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa

En cas de persona jurídica, acreditació dels poders de la persona administradora.

Document  de representació  per a la  presentació de sol·licitud d'inclusió  per mitjans
telemàtics, en cas de no ser la mateixa persona que la interessada (annex III).

Certificat actualitzat de situació censal, de data compresa en el termini de sol·licitud de
la present ajuda, 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 (certificat censal IAE
de l’AEAT).

Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social o mútua professional
corresponent de data compresa en el termini de sol·licitud de la present ajuda.

Documentació  acreditativa del  nombre de  treballadors  a 31  de desembre  de 2020,
adjuntant els RNT (antic TC2) del mes de desembre de 2020, únicament per al cas de
tindre contractats a treballadors.

Certificats vigents de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
i enfront de la Seguretat Social (TGSS) (en cas de no autorització a la seua consulta)

Compte justificatiu amb la relació de despeses que justifiquen la subvenció, en model
normalitzat annex IV.

Factures i justificants del seu pagament de les despeses previstes en l'acord cinqué de
les bases.

Manteniment de tercers, només en el cas de no haver-se relacionat amb anterioritat
amb l'Ajuntament de Muro de Alcoy.

Que  per  la  present  sol·licitud  AUTORITZE  l'Ajuntament  de  Muro  de  Alcoy  a
(assenyaleu amb una X):

La consulta interactiva per part de l'òrgan gestor dels requisits de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social (TGSS).*

*En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits,
haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

Per tot el que s'ha exposat, SOL·LICITA s'admeta la present sol·licitud per a inclusió en el
procediment d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses l'activitat de les quals s'ha vist
afectada per la pandèmia provocada per la COVID19 en el marc del “PLA RESISTIR” en el
municipi de Muro de Alcoy.

Muro de Alcoy a ________ de ___________________ de 2021.
Signatura

ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY

ANNEX III
MODEL REPRESENTACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD
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D’INCLUSIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS

SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
Raó social:
Adreça:
Població: Codi postal:
NIF/CIF: Telèfon:  
Correu electrònic:
IAE CNAE

ATORGUE LA MEUA REPRESENTACIÓ A:

Nom i cognoms :

NIF:

Perquè  actue  en  el  meu  nom  davant  l'Ajuntament  de  Muro  de  Alcoy  en
qualsevol  tràmit  del  procediment  d'ajudes  econòmiques  a  autònoms  i
microempreses  l'activitat  dels  quals  s'ha  vist  afectada  per  la  pandèmia
provocada per la COVID19 en el marc del “PLA RESISTIR”.

NOTIFICACIONS:
Així mateix, vull  que les notificacions referents a aquest procediment com a
interessat/da es realitzen a:

Nom i cognoms:

NIF:

Correu electrònic:

Muro de Alcoy, a _______________ de ________________ de 2021.

Signat: ……………………………………..

ANNEX IV
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ANNEX V
COMPTE JUSTIFICATIU
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SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
Raó social:
Adreça:
Població: Codi postal:
NIF/CIF: Telèfon:  

Correu electrònic:
IAE CNAE

REPRESENTANT (si n’hi ha)
Nom i cognoms:
Adreça:
Població: Codi postal:
NIF Telèfon:  
Correu electrònic:

DECLARA:

1r.- Que la despesa total presentada per a la inclusió en les ajudes econòmiques a
autònoms i  microempreses l'activitat  dels  quals  s'ha vist  afectada per la  pandèmia
provocada per la COVID19 en el marc del “PLA RESISTIR” ascendeix :

_____________________euros.

2n.-  Que  per  a  les  mateixes  despeses  s'han  rebut  els  ingressos  o  subvencions
següents:

Ingrés Import

Ajudes d’altres entitats públiques o privades (especifiqueu)

_____________________________________________________ _________ euros

_____________________________________________________ _________ euros

_____________________________________________________ _________ euros

Altres aportacions 

_____________________________________________________ _________ euros

TOTAL INGRESSOS _________ euros

RELACIÓ DE FACTURES/DOCUMENTS
NIF/CIF Núm. Fra. Data Concepte (1) Data pagament Import sense IVA
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TOTAL €

En Muro de Alcoy, a _______________ de ________________ de 2021.

Signat.: ……………………………………..
(1) Tipus  de  despeses  corrents  admeses:  arrendament,  mercaderies,  subministraments,  reparacions,  serveis,  EPI,  primes
d'assegurances, publicitat, sous, salaris, Seguretat Social, interessos d'hipoteques, altres despeses corrents

ANNEX VI

Ajuntament de Muro de Alcoy

Placeta Molina, 4, Muro de Alcoy. 03830 (Alacant). Tel. 965530557. Fax: 965531769
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