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BASES REGULADORES MUNICIPALS DE LES AJUDES PARÈNTESI 

 

I.‐  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  i  aquesta  situació 
persisteix en l'actualitat.  

II.‐ Per part de la Generalitat Valenciana, conscient de la complicada situació que estem vivint i 

que  hi  ha  sectors  especialment  afectats  per  la  mateixa  a  conseqüència  de  les  restriccions 

adoptades, mitjançant Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, s'ha aprovat la creació 

d'un  Pla  d'ajudes  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.  

III.‐ La participació del municipi de Favara en el Pla Resistir ascendeix a 87.310 d'euros, segons 

l'Annex I del 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.  

L'Ajuntament de Favara, mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2021‐0028 de data 27 de gener 

de 2021 va acordar acceptar l'ajuda contemplada en 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; (DOGV número 9005, de 26.01.2021) i es va comprometre 

a aportar  l'import de 13.096’50 euros, al que ascendeix el  seu percentatge de participació,  i 

complir amb la resta de les obligacions contemplades en l'esmentat decret llei. 

IV.‐ Conforme al que es disposa en 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, concorren circumstàncies singulars i raons d'interés públic, social i econòmic 

que dificulten la convocatòria pública d'aquestes ajudes i justifiquen el seu 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.  

 

Fent ús de les competències atorgades per la legislació vigent, RESOLC:  

 

Primer.  Aprovar  les  bases  reguladores  que  es  contenen  en  la  present  resolució,  establint  el 

procediment de concessió directa de les Ajudes Parèntesis incloses en el Pla Resistir.  

 

Segon. Declara com a persones beneficiàries als autònoms o autònomes i microempreses que 

reunisquen els següents requisits:  

- estar donat d’alta i pagar el IAE a l’Ajuntament de Favara.  
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- figurar  en  el  llistat  d'exempts  de  l'IAE  d'aquest  municipi  per  aplicació  dels 

requisits  legals  vigents  per  a  això  sempre  que  figuren  d'alta  en  el  Cens 

d'empresaris, professionals i retenidors.  

- estar en funcionament en data 31/12/2020. 

- figurar en un dels sectors identificats dins del CNAE publicats en el Decret llei 

1/2021 de 22 de gener del Consell. 

- estar al corrent de les obligacions tributàries municipals. 

 

Tercer.  Atorgar  a  les  microempreses  o  persones  beneficiàries  d'aquestes  ajudes,  prèvia  la 

corresponent justificació, les següents quantitats:  

1) una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona autònoma o microempresa amb un 

màxim de 10 treballadors o treballadores. 

2) una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a 

data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i personal autònom. 

 

Quart.  La participació en el present Pla d'ajudes per part dels beneficiaris  finals  requerirà  la 

presentació en el termini de 60 dies comptats a partir de l'endemà a la publicació de la present 

resolució, sent l’últim dia el 13 d’abril de 2021. 

El lliurement de la documentació es farà mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Favara 

o presencialment en horari d’atenció al públic. 

Juntament amb la instància s'haurà de presentar:  

‐ En el cas dels exempts de l'IAE :certificació de situació censal (Model 01 AEAT).  

‐ Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social.  

‐  Documentació  acreditativa  del  nombre  de  treballadors  i  treballadores  a  31  de 

desembre de 2020, adjuntant els tc2 del mes de desembre.  

‐ Documentació original justificativa de les despeses corrents incorregudes des del mes 

d'abril de 2020 amb justificant de pagament. 

Si les sol∙licituds no vingueren emplenades en tots els seus termes, o no foren acompanyades 

de la documentació preceptiva, es requerirà a l'entitat sol∙licitant, perquè en un termini de 10 

dies, esmene la falta o presente els documents requerits, amb indicació que, si així no ho fera, 

es tindrà per desistida la seua petició, dictant resolució expressa sobre aqueixa sol∙licitud, així 

com la seua notificació.  

Una  vegada  finalitzat  el  termini  de  presentació,  s'analitzaran  les  sol∙licituds  procedint‐se  a 

resoldre les mateixes.  

El termini màxim per a resoldre i procedir al pagament de les ajudes serà de 30 dies, a comptar 

des de l’últim dia de la recepció de sol∙licituds.  
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Cinqué. En el cas que les sol∙licituds aprovades no aconseguisquen la quantia total de 87.310 

euros,  assignada  a  aquest municipi  en  l'Annex  I  del  Decret  llei  1/2021,  de  22  de  gener,  del 

Consell, de conformitat amb l'article 8.b) 4 del mateix es procedirà a:  

1) Obrir  un  nou  termini  per  a  la  presentació  de  sol∙licituds  a  persones  autònomes  o 

microempreses que figuren en altres activitats diferents de les enumerades en l'Annex 

II del Decret llei 1/2021, de 22 de gener del Consell que també s'hagen vist afectades 

per la pandèmia. 

2) Incrementar proporcionalment les ajudes a les persones o microempreses beneficiades. 

 

Sisé.  Les ajudes contemplades en  la present Resolució es  finançaran amb càrrec a  l'aplicació 

pressupostària aprovada per a aquest propòsit.  

 

Seté.  Donada  la  situació  d'emergència  social  en  la  qual  ens  trobem,  es  procedirà  quan  siga 

possible a remetre per a la seua publicació en BDNS les ajudes concedides, i tenint en compte el 

que  estableix  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  protecció  de  dades  personals  i 

garantia de drets digitals.  

 

Huité.  Donar  publicitat  a  la  present  Resolució,  en  la  pàgina web,  seu  electrònica municipal, 

tauler d'anuncis municipal i totes les vies de comunicació municipal. 

 

Nové. Donar compters d’esta resolució en el plenari municipal. 

 


