CONVOCATÒRIA PLA RESISTIR «AJUDES PARÈNTESI» PER A SECTORS
ECONÒMICS DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
1. Objecte
L'objecte de la convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències
econòmiques de la declaració de la pandèmia i de l'estat d'alarma, amb major incidència per les
característiques intrínseques, sobre l'activitat econòmica del districte de Ciutat Vella. Les
limitacions a la mobilitat dels veïns i veïnes de la ciutat, així com l'absència de turistes que visiten
el districte, estímuls que en són els principals motors econòmics, fa necessari l'adopció de
mesures de suport als sectors afectats que eviten una deterioració del teixit empresarial del
districte, que ajude a la conservació de l'ocupació i mitiguen les conseqüències socials que
suposarien la paralització de la seua activitat.
El Decret llei 1/202, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou les
Ajudes Parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia, en l’article 8.4
establix la possibilitat de completar proporcionalment les ajudes resoltes o de convocar ajudes per
a altres activitats que no s’hagen previst específicament en l'annex II del Decret llei, també
afectades per la pandèmia. En este sentit les ajudes es dirigixen a:
A. Persones en règim autònom o microempreses amb un màxim de 10 treballadores o
treballadors que exercisquen l’activitat en un local situat al districte de Ciutat Vella i
que estiguen donades d'alta en els epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) en
el cens corresponent de l'Ajuntament de València, epígrafs que figuren en l’annex I d'esta
convocatòria.
B. Persones en règim autònom i les microempreses amb un màxim de 10 treballadores o
treballadors que exercisquen l’activitat en un local situat al districte de Ciutat Vella i
hagen sigut beneficiàries d'alguna ajuda del Pla Resistir, ajudes Parèntesi, convocades per
este ajuntament, per estar donades d'alta en els epígrafs de l'Impost d'Activitats
Econòmiques (IAE) que figuren en l'annex II i que continuen d'alta en el mateix epígraf
pel qual se’ls va concedir. En cas d'haver-se beneficiat de dos ajudes Parèntesi atorgades per
l'Ajuntament de València, només es pot sol·licitar que es complemente una ajuda.

2. Bases reguladores i normativa aplicable
1. Les bases reguladores per les quals es regix la convocatòria és l'Ordenança general de
subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus organismes públics, aprovada mitjançant
l’acord plenari de 28.07.2016 (BOP de data 02.11.2016).
2. La convocatòria es regix, amb caràcter general, pel que disposen les bases reguladores; la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara en avant LGS) i el seu Reglament
de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (d’ara en avant
RLGS), i les bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2021. Supletòriament,
per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa puga resultar
d’aplicació.
3. Així mateix, estan sotmeses al règim de minimis , regulat pel Reglament (UE) 1407/2013, de
18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24 de desembre
de 2013).
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4. La gestió d’estes subvencions se subjecta als principis de publicitat, concurrència,
transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com a l’eficàcia en el compliment
d’objectius i l’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
5. Decret llei 1/2021, de 22 de gener de 2021 del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que
inclou les ajudes Parèntesi en cada municipi per a estos sectors.
3. Crèdit pressupostari
La quantia màxima destinada a atendre estes subvencions ascendix a 4.875.806 €, de quals
4.775.806 € s'apliquen amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2021/IC1K0/49500/47000 i
100.000 € s'apliquen amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2021/IC1K0/49500/48010 del vigent
pressupost municipal.
En aplicació de l’article 58 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei general de subvencions, s’establix una quantia addicional màxima de 2.000.000 €, l’aplicació
de la qual per a la concessió d’estes subvencions no requerix una nova convocatòria.

4. Quantia de la subvenció
Atorgar a les persones beneficiàries d’estes ajudes:
A. Per a persones en règim autònom o microempreses amb un màxim de 10 treballadores o
treballadors treballadores i que exercisquen l’activitat en un local situat al districte de Ciutat
Vella que sol·liciten l'ajuda per algun dels epígrafs que figuren en l'annex I de la
convocatòria:
1. Una quantitat fixa de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10
treballadors en els sectors identificats en l'annex I de la convocatòria.
2. Una quantitat fixa de 200 € per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de
desembre de 2020 d'estes microempreses o autònoms d'alta en algun dels epígrafs de
l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de
València, que figuren en l'annex I de la convocatòria.
B.

Per a persones en règim autònom i les microempreses amb un màxim de 10 treballadors o
treballadores i que exercisquen l’activitat en un local situat al districte de Ciutat Vella i
hagen sigut beneficiàries d'alguna ajuda del Pla Resistir, ajudes Parèntesi, convocades per
l’Ajuntament, per estar donades d'alta en els epígrafs de l'IAE que figuren en l'annex II de
la convocatòria:
 El mateix import que ja se li va concedir en eixe epígraf pel qual ara està sol·licitant que
es complemente la subvenció.

5. Despeses subvencionables
Són despeses subvencionables les despeses corrents pagades en el període comprés entre l’1
d’abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció. Es consideren despeses
corrents subvencionables en esta convocatòria les que es determinen en l’annex II de la
convocatòria.
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6. Persones o entitats beneficiàries
Són beneficiàries d’estes ajudes:
A. Persones en règim autònom o microempreses amb un màxim de 10 treballadors o
treballadores que exercisquen l’activitat en un local situat al districte de Ciutat Vella
i que estiguen donades d'alta en els epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques
(IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de València, que figuren en l'annex I de
la convocatòria
B. Persones en règim autònom i les microempreses amb un màxim de 10 treballadors o
treballadores que exercisquen l’activitat en un local situat al districte de Ciutat Vella
i hagen sigut beneficiàries d'alguna ajuda del Pla Resistir, ajudes Parèntesi,
convocades per l’Ajuntament, per estar donades d'alta en els epígrafs de l'IAE que
figuren en l'annex II de la convocatòria

Només es pot presentar una sol·licitud d'ajuda per autònom o microempresa i no es pot
presentar simultàniament una sol·licitud per a ser beneficiària per reunir els requisits establits en
la lletres A i B d’este apartat.

7. Requisits per a ser persona o entitat beneficiària
7.1 Poden acollir-se a esta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats
de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment
constituïdes, que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la
concessió de les subvencions i complisquen els requisits següents:
a) Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe al districte de Ciutat Vella.
b) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona en règim autònom o una
microempresa amb un màxim de 10 treballadors i treballadores.
c) Estar d'alta en algun dels epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) en el cens
corresponent de l'Ajuntament de València, epígrafs que figuren en l'annex I d’esta
convocatòria o bé haver sigut beneficiària d'alguna ajuda del Pla Resistir, ajudes Parèntesi,
convocades per este ajuntament, per estar donades d'alta en algun dels epígrafs de l'Impost
d'Activitats Econòmiques (IAE) que figuren en l'annex II i que continuen d'alta en el mateix
epígraf pel qual se li va concedir.
7.2 Acreditar mitjançant la presentació, el pagament de factures amb els seus justificants de
pagament per import de 2.000 €, impostos no subvencionables exclosos, la data de
desemborsament dels quals estiga compresa entre l'1 d'abril de 2020 i la data de presentació de la
sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se
sol·licita la subvenció.
7.3 En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat
jurídica s’ha de nomenar una persona representant apoderada, amb poders suficients per a complir
les obligacions que corresponen a l’agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes
previstos en l’article 11.3 de la LGS, l’agrupació o comunitat de béns no es pot dissoldre fins que
transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 de la LGS.
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7.4 De conformitat amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvencions, s’eximix qui sol·licite estes ajudes d’estar al corrent en les seues obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social i de ser deutors per reintegrament davant l’Administració.
Esta exempció troba el fonament en el caràcter urgent i extraordinari del Pla Resistir, que inclou
les ajudes Parèntesis. Es basa en raons d’interés públic derivades de la necessitat d’adoptar
mesures de suport que permeten reforçar els sectors econòmics greument afectats en la seua
economia, i per a tractar d’evitar una major deterioració del teixit empresarial valencià i ajudar a
la conservació de l’ocupació, per tal de mitigar les conseqüències socials que suposen la
paralització de determinades activitats econòmiques.
L’article 8.4 del Decret llei 1/2021, de 22 de gener de 2021, del Consell, pel qual s’aprova el Pla
Resistir, que inclou les ajudes Parèntesi, establix que, en cada municipi, si, quan s’apliquen les
ajudes als sectors previstos específicament en l’annex II del decret, té un excedent de recursos
sense utilitzar, es pot dedicar l’excedent a altres activitats també afectades per la pandèmia.Les
conseqüències econòmiques de la declaració de la pandèmia i de l'estat d'alarma, amb major
incidència per les característiques intrínseques sobre l'activitat econòmica del districte de Ciutat
Vella, fa necessari donar suport a la seua activitat econòmica. Les limitacions a la mobilitat dels
veïns i veïnes de la ciutat, així com l'absència de turistes que visiten el districte, estímuls que en
són els principals motors econòmics, fa necessari l'adopció de mesures de suport als sectors
afectats que eviten una deterioració del teixit empresarial del districte, que ajude a la conservació
de l'ocupació i mitiguen les conseqüències socials que suposarien la paralització de la seua
activitat.
A l’efecte d’acreditar el compliment dels requisits establits en estes bases per a ser persona
beneficiària d’estes ajudes, la persona sol·licitant ha d’efectuar una declaració jurada en què
s’indique que:
 L'activitat declarada per la qual sol·licita la subvenció reunix tots els requisits legals per a
exercir-la.
En el supòsit de tractar-se d'una microempresa, la persona sol·licitant declara que reunix els
requisits establits per a ser microempresa, de conformitat amb l'annex I del Reglament
(UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, i que té un màxim de 10
persones treballadores al seu càrrec.
En el supòsit de sol·licitar-ho persones en règim autònim declaren que estan d'alta en el
règim corresponent de la Seguretat Social.
 Estar d'alta en els epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) en el cens
corresponent de l'Ajuntament de València, epígrafs que figuren en l'annex I de la
convocatòria amb data anterior a la publicació en el BOP d’esta convocatòria i exercix
l'activitat en un local situat al districte de Ciutat Vella o bé haver sigut beneficiària d'alguna
ajuda del Pla Resistir, ajudes Parèntesi, convocades per l’Ajuntament, per estar donada
d'alta en els epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) que figuren en l'annex II i
exercix l’activitat en un local situat al districte de Ciutat Vella.
 En cas de sol·licitar l'ajuda per l'epígraf 651.4, la persona sol·licitant declara no ser titular
d'un contracte de cessió o concessió de l'equipament públic en el qual exercix l'activitat.
 En cas de sol·licitar l'ajuda per epígraf 653.3, la persona sol·licitant declara no destinar
majoritàriament la seua activitat al sector de souvenirs.
 En cas de sol·licitar l'ajuda per algun d’estos epígrafs: 312.2, 453, 454, 454.1, 454.2, 474,
491, 491.1, 491.2, 613.1, 613.3, 619.3 o 691.9, la persona sol·licitant declara que els seus
ingressos no provenen majoritàriament d'orfebreria valenciana i/o indumentària valenciana
o del sector de cerimònies o celebracions.
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 És certa la informació facilitada en el formulari de preinscripció, que inclou la del nombre
de treballadors afiliats a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020.


Que les dades bancàries que s'han emplenat en el formulari de preinscripció corresponen a
la persona o entitat sol·licitant de l'ajuda.



Que les factures presentades corresponen a les despeses corrents de l'activitat per a la qual
sol·licita subvenció, acompanyades del corresponent justificant bancari de pagament, i amb
identificació de la persona o empresa destinatària o, així mateix, acompanyades per
qualsevol altre mitjà de justificació de pagament admés en dret.

 En cas de sol·licitar que es complemente l'ajuda ja rebuda, les factures presentades són
diferents a les que es van presentar per a l'ajuda ja concedida.


Estes despeses han d'haver sigut pagades en el període comprés entre abril de 2020 fins a la
data de presentació de la sol·licitud.

7.5. Queden excloses:
- Les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i
altres ens públics.
- Els autònoms col·laboradors.
8. Documentació que s’hi ha d’aportar.
La sol·licitud normalitzada és de presentación obligada. S'ha de prestar una especial atenció a les
caselles d'autoritzacions per a consultar els certificats requerits que no es vulguen aportar.
En esta sol·licitud s’han d’emplenar de manera obligatòria els camps que fan referència al compte
bancari en el qual es vol rebre el pagament de l’ajuda. El compte bancari que es proporcione ha
d’estar a nom de la persona o empresa interessada.
La sol·licitud normalitzada ha d'estar signada per la persona o empresa interessada que sol·licita
la subvenció o la persona que n’exercix la representació legal.
Ha d'acompanyar-se obligatòriament de la documentació següent:
8.1 Formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021
8.2 NIF per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, de la persona o empresa sol·licitant.
8.3 Certificat actualitzat de la situació censal que indique l'activitat econòmica que es realitza,
amb la seua data d'alta i el local on la desenvolupa.
8.4 Informe de vida laboral d'un codi de compte de cotització a data 31 de desembre de
2020, en cas de tindre treballadors al seu càrrec. (només per a les persones que no han
sigut beneficiàries d'una anterior ajuda del Pla Resistir ajudes Parèntesi de l'Ajuntament de
València).
8.5 Certificat de titularitat del compte bancari que s'ha indicat en la instància. Este compte
ha de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció.
8.6 -Factures per import net mímim de 2.000 €, impostos no subvencionables exclosos, la data
de desemborsament dels quals estiga compresa entre l’1 d’abril de 2020 i la data de
presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de
l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció.
- Justificants de pagament de les factures presentades (justificant bancari de pagament i
amb identificació de la persona o empresa destinatària).
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- Les factures s’han de relacionar en l'annex IV de «compte justificatiu».
8.7 En cas d’autònoms que estiguen treballant en règim de cooperativa de treball
associat, i que en el certificat actualitzat de situació censal figure la cooperativa i no la
persona física, s’ha d’aportar un certificat emés per la cooperativa en el qual conste el
pagament de factures de la persona sol·licitant de la subvenció per import de 2.000 €,
impostos no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga
compresa entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de
correspondre a despeses corrents de l’activitat per a la qual se sol·licita subvenció.
8.8 Annex de representació: formulari relatiu a la representació només per al cas de no
disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant.
8.9 Declaració jurada a la qual es referix el punt 7.4 de la convocatòria. (Incorporada en la
sol·licitud normalitzada)
8.10 Declaració responsable signada per la persona interessada o representant legal de la
persona o entitat sol·licitant que ha de contindre el pronunciament exprés sobre les
qüestions següents: (Incorporada en la sol·licitud normalitzada)
a) Que la persona sol·licitant assumix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat
prevista.
b) Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició
de beneficiària i per a ser receptora del pagament establit en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, i en concret en els apartats 2 (excloent-ne el pronunciament exprés sobre el
que disposen les lletres e i g d’este apartat) i 3 de l’article 13.
c) Que la persona sol·licitant es compromet a complir les obligacions de les persones
beneficiàries de subvencions establides en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre (excloent-ne el pronunciament exprés sobre el que disposa l’apartat 1, lletra
e, de l’article).
d) Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de minimis que li hagen
concedit per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals, indicant-hi
l’import, l’organisme, la data de concessió i el règim d’ajudes en què s’empara, o, si és
el cas, la declaració de no haver-ne rebuda cap; així com el compromís de comunicar al
més prompte possible les obtingudes amb posterioritat a presentar la sol·licitud.
e) 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 establix l’article 11 d’esta llei.
9. Presentació de factures i justificants de pagament.
La persona o entitat sol·licitant ha de presentar les corresponents factures o documents de valor
probatori anàleg, amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, i els
corresponents justificants de pagament de les despeses juntament amb la sol·licitud. Estos
documents han de contindre els requisits establits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació.
En concret, les factures han d’estar emeses a nom de la persona o empresa sol·licitant de la
subvenció. A més, han de contindre la informació següent:
• Número de factura i data d’expedició.
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• Nom i cognoms, raó o denominació social completa, número d’identificació fiscal i
domicili del proveïdor o proveïdora.
• Concepte de la despesa i import, incloent-hi el preu unitari sense impost, així com
qualsevol descompte o rebaixa.
• El tipus impositiu o impositius, si és el cas, aplicats a les operacions, segons corresponga.
No es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de
recuperació o compensació. Concretament, quant a l’Impost sobre el Valor Afegit, només són
despeses subvencionables aquelles quantitats abonades per la persona sol·licitant que representen
un cost real, és a dir, que hagen sigut efectivament abonades i que no siga deduïble, ja que, si ho
són, este impost seria recuperable per la persona sol·licitant.
No s’admeten com a justificants de despeses els albarans, les notes de lliurament ni les factures
proforma. En el cas de justificants emesos en moneda estrangera cal indicar el tipus de canvi
aplicat.
Justificació de pagament: són subvencionables les despeses efectivament pagades entre l’abril de
2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Atesa la forma de pagament, la justificació ha
d’efectuar-se amb la documentació que s’indica a continuació:
-

Transferència bancària: s’ha de justificar mitjançant extracte bancari en què figure registrada
la despesa i s’identifique el receptor del pagament i la coincidència amb l’emissor de la
factura o document justificatiu de la despesa.

-

Domiciliació bancària: s’ha de justificar mitjançant la notificació bancària del deute o còpia
d’extracte bancari en què figure la despesa.

-

Xec: s’ha de justificar per mitjà d’una còpia del xec emés a nom del proveïdor o proveïdora
que emet la factura i una còpia de l’extracte bancari en què figure la despesa.

-

Pagaments amb targeta: s’ha de justificar mitjançant el document de càrrec del pagament en
el compte bancari on s’identifique el receptor del pagament i la coincidència amb l’emissor
de la factura o document justificatiu de la despesa. En cas de tractar-se de persones
jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat
jurídica, no s’accepten pagaments realitzats mitjançant targetes que no estan a nom de
l’entitat.

-

De cada factura que s’aporte pagada en efectiu només s’imputa a la justificació del pagament
un import màxim de 300 €. En estes factures ha de constar «he rebut en efectiu» i la
identificació del perceptor.

-

Qualsevol altre mitjà de justificació de pagament admés en dret.

10. Concurrència amb altres subvencions
A- Per a les persones en règim autònom o microempreses que sol·liciten l'ajuda per algun
dels epígrafs que figuren en l'annex I de la convocatòria, esta ajuda no és compatible amb les
ajudes Parèntesi que atorga este ajuntament, regulades 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.
No obstant això, és compatible si l'epígraf pel qual se sol·licita l’ajuda és diferent a l'epígraf pel
qual va obtindre l'anterior ajuda Parèntesi, sempre que les factures presentades siguen també
diferents.
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B- Persones en règim autònom i les microempreses amb un màxim de 10 treballadors i
treballadores, l'activitat econòmica de les quals es desenvolupa al districte de Ciutat Vella i hagen
sigut beneficiàries d'alguna ajuda del Pla Resistir, ajudes Parèntesis, convocades per
l’Ajuntament, per estar donades d'alta en els epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques
(IAE) que figuren en l'annex II, sí que és compatible amb la ja atorgada per l’Ajuntament pel
mateix epígraf.
No són compatibles l'ajuda sol·licitada en el punt 10.A i l'ajuda sol·licitada en el punt 10.B.
És compatible amb 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 decret. Esta compatibilitat està
condicionada al fet que l’import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no
supere el cost de l’activitat subvencionada.
2. Per tractar-se de subvencions sotmeses al règim de minimis, establit en el Reglament (UE)
1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de
24.12.2013), no es poden concedir a empreses dels sectors següents:
a. Pesca i aqüicultura, segons recull el Reglament (UE) 1379/2013, que establix
l’organització comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de
l’aqüicultura.
b. Producció primària de productes agrícoles que figuren en la llista de l’annex I del tractat.
c. Empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes
agrícoles, en els casos següents:
c.1) quan l’import de l’ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de
productes d’este tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les
empreses interessades.
c.2) quan l’ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat es repercutisca als
productors primaris.
d. Activitats relacionades amb l’exportació a tercers països o estats membres quan l’ajuda
estiga vinculada a l’establiment i l’explotació d’una xarxa de distribució o a altres
despeses corrents vinculades a l’activitat exportadora.
e. Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d’importats.
En cap cas, les ajudes poden superar l’import màxim total d’ajuda de minimis, actualment establit
en 200.000 € durant un període de tres exercicis fiscals per a una mateixa empresa, ni
individualment, ni com a resultat de l’acumulació amb altres ajudes de minimis concedides a la
mateixa empresa, segons establix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, o amb una
altra mena d’ajudes subjectes a les regles comunitàries d’ajudes d’estat.
A l’efecte del que disposa el paràgraf anterior s’entén per empresa qualsevol entitat que exercisca
una activitat econòmica, amb independència de la seua naturalesa jurídica i de la seua manera de
finançament.
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11. Termini i forma de presentació de sol·licituds
1. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer realitzant dos tràmits:
 Primer
tràmit:
emplenar
formulari
https://www.valencia.es/apps/resistir2021

de

preinscripció

en

 Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de
la seu electrònica de l’Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>. En l’apartat
Tràmits, seleccioneu Matèries i dins d’estes seleccioneu Activitat econòmica, ocupació i
consum. Per a fer-ho, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada
amb un certificat reconegut per a la ciutadania –persones físiques– admés per la seu
electrònica de l’Ajuntament de València.
El model de sol·licitud normalitzat per a l’obtenció de les subvencions regulades en la
convocatòria està disponible en la web municipal <valencia.es>.
2. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació
de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).
3. La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels
formularis normalitzats d’ús obligatori són causes d’inadmissió de les sol·licituds de subvenció.
4. Es pot presentar un màxim d’una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les
recollides en el punt 6 de la convocatòria.

12. Procediment i instrucció
1. La concessió de les ajudes regulades en esta convocatòria es fa d’acord amb el que
s’establixen els articles 22.1 i del 23 al 27 de la LGS.
2. La concessió es realitza en règim de concurrència competitiva entre les persones sol·licitants
que reunixen tots els requisits i la documentació exigida en la convocatòria, fins a esgotar el
crèdit que hi ha disponible.
3. La instrucció del procediment correspon al Servici d’Emprenedoria i Innovació Econòmica.
4. El procediment es pot resoldre de manera parcial sobre la base de les manifestacions
efectuades per les persones i entitats sol·licitants de l’ajuda en la declaració jurada i la
declaració responsable indicades en els punts 7 i 8 de la convocatòria, de manera que se’n pot
tramitar immediatament el pagament sense esperar a la resolució de tota la convocatòria.
Posteriorment s’han de realitzar d’ofici totes les actuacions que s’estimen necessàries per a la
determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha concedit
la subvenció. El resultat d’estes actuacions s’ha de publicar en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament a fi que les persones interessades realitzen els tràmits que corresponguen.
5. Totes les comunicacions i les notificacions en este procediment es realitzen a través de la
publicació en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, incloses les realitzades a les
persones o entitats sol·licitants de l’ajuda requerides per no haver presentat tota la
documentació exigida en la convocatòria de la subvenció.
6. A les persones sol·licitants de l’ajuda que apareguen relacionades en alguns dels edictes a què
es fa esment en els punts 4 i 5, se’ls ha de concedir el termini de 5 dies hàbils perquè al·leguen
el que consideren oportú o, si és el cas, esmenen la sol·licitud i presenten la documentació
requerida.
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7. Es nomena una comissió de valoració. Està composta per la direcció de servici corresponent o
la persona en qui delegue, que actua com a presidenta; tres membres entre personal tècnic
municipal; ha d’actuar com a secretari o secretària una persona tècnica d’administració general
del servici corresponent o la persona en qui delegue. La comissió, a la vista de la proposta de
concessió de les ajudes presentada, ha d’emetre un dictamen que se sotmetrà a l’aprovació de
l’òrgan competent, que per delegació de l’Alcaldia és la Junta de Govern Local.
8. El termini màxim per a resoldre i notificar l’acord és de tres mesos a comptar de l’endemà de
la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Posa fi a la via administrativa, i es
pot interposar en contra un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el
mateix òrgan que ha dictat la resolució o bé recórrer directament davant l’orde jurisdiccional
contenciós administratiu en la forma i terminis previstos en la llei reguladora d’esta
jurisdicció.
13. Obligacions de les persones i entitats beneficiàries
Són obligacions de les beneficiàries:
a) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent
normativa en matèria de subvencions.
b) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits de l’article 37 de la Llei general de
subvencions i, en particular, per obtindre la subvenció falsejant les condicions requerides o
ocultant les que ho haurien impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a
les actuacions de comprovació i control financer previstes en l’article 14 de la Llei general
de subvencions.
c) Complir la resta d’obligacions que detalla l’article 14 de la Llei general de subvencions i
les detallades en l’article 11 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
València i dels seus organismes públics.
d) En cas que la persona o empresa beneficiària es trobe en els supòsits de l’article 3.b de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, s’ha d’adaptar a les obligacions de publicitat activa que li resulten aplicables.

14. Pagament i justificació de les subvencions
El pagament de les subvencions es fa en un pagament únic per la totalitat de l’import concedit,
mitjançant transferència bancària, a partir de la data de l’acord de resolució de concessió, sense
que siga necessària la constitució de garanties.
Estes subvencions no requerixen una altra justificació que l’acreditació de les condicions i
requisits necessaris per a accedir a la subvenció, motiu pel qual les subvencions es donen per
justificades en el moment de la concessió. Tot això tenint en compte que, tal com s’establix en el
punt 12.4 de la convocatòria, el procediment es pot resoldre de manera parcial sobre la base de les
manifestacions efectuades per les persones i entitats sol·licitants de l’ajuda en la declaració jurada
i la declaració responsable, i que posteriorment s’han de realitzar d’ofici totes les actuacions que
s’estimen necessàries per a determinar, conéixer i comprovar les dades en virtut de les quals s’ha
concedit la subvenció.
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15. Reintegrament de les subvencions
1. El reintegrament de l’import percebut, quan siga procedent, es regix pel que disposen el títol II
de la LGS i el títol III del RLGS.
2. És procedent el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes indegudament quan,
de la comprovació que efectue el servici instructor de les manifestacions realitzades per la
persona beneficiària en la declaració jurada, es concloga que no siguen correctes. En este cas
s’aplica el criteri de proporcionalitat per a calcular-ne el reintegrament.
Al costat de les causes d’invalidesa de la resolució de concessió, recollides en l’article 36 de la
LGS, donen lloc a l’obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes,
així com a l’exigència de l’interés de demora corresponent des de la data del pagament de la
subvenció fins que s’acorde la procedència del reintegrament, en els supòsits previstos amb
caràcter general en l’article 37 de la Llei general de subvencions.
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ANNEX I
EPÍGRAFS IAE
AGRUPACIÓ/ EPÍGRAF

DENOMINACIÓ

AGRUPACIÓ 64

COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES ALIMENTARIS
REALITZATS EN ESTABLIMENT PERMANENT (1*)

AGRUPACIÓ 65

COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES INDUSTRIALS
NO ALIMENTARIS REALITZAT EN ESTABLIMENTS
PERMANENTS (2*) (6*)

AGRUPACIÓ 97

SERVICIS PERSONALS (3*)

E312.2

PECES ESTAMPADES O ENCUNYADES (4*)

E453

CONFECCIÓ EN SÈRIE DE TOTA CLASSE DE PECES DE
VESTIR I COMPLEMENTS(4*)(5*)

E454

CONFECCIÓ A MIDA DE PECES DE VESTIR I
COMPLEMENTS(4*)(5*)

E454.1

PECES DE VESTIR FETES A MIDA (4*)(5*)

E454.2

BARRETS I ACCESSORIS PER A VESTIT FETS A
MIDA(4*)(5*)

E474

ARTS GRÀFIQUES (IMPRESSIÓ GRÀFICA) (4*)

E491

JOIERIA I BIJUTERIA (4*)

E491.1

JOIERIA(4*)

E491.2

BIJUTERIA(4*)

E613.1

COMERÇ A L’ENGRÒS DE TOTA CLASSE DE
PRODUCTES TÈXTILS, DE CONFECCIÓ, CALÇAT I
ARTICLES DE CUIR(4*) (5*)

E613.3

COMERÇ A L’ENGRÒS DE PECES EXTERIORS DE
VESTIR(4*) (5*)

E619.3

COMERÇ A L’ENGRÒS DE METALLS PRECIOSOS,
ARTICLES DE JOIERIA, BIJUTERIA I DE
RELLOTGERIA(4*)

E 691.9

REPARACIÓ D'ALTRES BÉNS DE CONSUM NO
CLASSIFICATS EN ALTRES PARTS (4*)
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(1*) S'hi exclou el grup 646 (comerç de tabacs i articles de fumador) i l'epígraf 647.5 (productes
alimentaris i begudes en màquines)
(2*) S'hi exclou el grup 655 (comerç de combustibles, carburants i lubrificants) i l'epígraf 652.1
(farmàcies)
(3*) S'hi exclou l'epígraf 973.2 (màquines automàtiques, fotogràfiques i fotocopiadores)
(4*) S'hi exclouen aquelles activitats els ingressos de les quals provenen majoritàriament
d'orfebreria valenciana i/o indumentària valenciana
(5*) S'hi exclouen aquelles activitats els ingressos de les quals provenen majoritàriament del sector
de cerimònies i celebracions
(6*) En cas de sol·licitar l'ajuda per l'epígraf 651.4, qui la sol·licita no ha de ser titular d'un
contracte de cessió o concessió de l'equipament públic en el qual exercix l’activitat. I, en cas de
sol·licitar l'ajuda per l'epígraf 653.3, la persona sol·licitant declara que no destina
majoritàriament l’activitat al sector de souvenir.
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ANNEX II
EPÍGRAFS IAE

EPÍGRAF
DENOMINACIÓ
A04
ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES AMB L'ESPORT
ALTRES ESTABLIMENTS SANITARIS, BALNEARIS I BANYS D'AIGUA
A942
DOLÇA I DE MAR
E312.2
PECES ESTAMPADES O ENCUNYADES
CONFECCIÓ EN SÈRIE DE TOTA CLASSE DE PECES DE VESTIR I
E453
COMPLEMENTS
E454
CONFECCIÓ A MIDA DE PECES DE VESTIR I COMPLEMENTS
E454.1
PECES DE VESTIR FETES A MIDA
E454.2
BARRETS I ACCESSORIS PER A VESTIT FETS A MIDA
E474
ARTS GRÀFIQUES (IMPRESSIÓ GRÀFICA)
E491
JOIERIA I BIJUTERIA
E491.1

JOIERIA

E491.2

E612.2
E644.5
E651.1
E651.2
E651.4
E651.5
E651.6
E653.3
E659.4
E659.5
E659.6

BIJUTERIA
COMERÇ A L’ENGRÒS DE TOTA CLASSE DE PRODUCTES TÈXTILS, DE
CONFECCIÓ, CALÇAT I ARTICLES DE CUIR
COMERÇ A L’ENGRÒS DE PECES EXTERIORS DE VESTIR
COMERÇ A L’ENGRÒS D'OBRES D'ART
GALERIES D'ART
COMERÇ A L’ENGRÒS DE METALLS PRECIOSOS, ARTICLES DE JOIERIA,
BIJUTERIA I DE RELLOTGERIA
COMERÇ MAJOR CEREALS, PLANTES, ABONAMENTS, ANIMALS
COMERÇ MENOR BOMBONS I CARAMELS
COMERÇ MENOR PRODUCTES TÈXTILS PER A LA LLAR
COMERÇ MENOR PECES DE VESTIR I TOCAT
COMERÇ MENOR DE MERCERIA I PAQUETERIA
COMERÇ MENOR PECES ESPECIALS
COMERÇ MENOR CALÇAT I COMPLEMENTS PELL
COMERÇ MENOR ARTICLES PARAMENT, FERRETERIA, ADORN
COMERÇ AL DETALL DE LLIBRES
COMERÇ MENOR ARTICLES JOIERIA, RELLOTGERIA, BIJUTERIA
COMERÇ MENOR JOGUETS, ARTICLES ESPORT, ARMES

E659.7

COMERÇ MENOR DE LLAVORS, ABONAMENTS, FLORS I PLANTES

E671

SERVICIS EN RESTAURANTS

E671.1
E671.2
E671.3
E671.4
E671.5
E672
E673
E674

DE CINC FORQUETES
DE QUATRE FORQUETES
DE TRES FORQUETES
DE DOS FORQUETES
D'UNA FORQUETA
SERVICIS EN CAFETERIES
SERVICIS EN CAFÉS I BARS, AMB MENJAR I SENSE COMIDA
SERVICIS ESPECIALS DE RESTAURANT, CAFETERIA I CAFÉ-BAR

E613.1
E613.3
E615.5
E615.6
E619.3
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E675
E676
E677

E677.1

SERVICIS EN QUIOSCOS, CALAIXOS, BARRAQUES O ALTRES LOCALS
ANÀLEGS, SITUATS EN MERCATS O PLACES DE PROVEÏMENTS, A L’AIRE
LLIURE EN LA VIA PÚBLICA O JARDINS
SERVICIS EN XOCOLATERIES, GELATERIES I ORXATERIES
SERVICIS PRESTATS PELS ESTABLIMENTS CLASSIFICATS EN ELS GRUPS
671, 672, 673, 681 I 682 DE LES AGRUPACIONS 67 I 68, REALITZATS FORA
D’ESTOS ESTABLIMENTS. ALTRES SERVICIS D'ALIMENTACIÓ
SERVICIS PRESTATS PELS ESTABLIMENTS CLASSIFICATS EN ELS GRUPS
671, 672, 673 I 682 DE LES AGRUPACIONS 67 I 68, REALITZATS FORA
D’ESTOS ESTABLIMENTS

E677.9

ALTRES SERVICIS D'ALIMENTACIÓ PROPIS DE LA RESTAURACIÓ

E681
E682
E683
E684
E685

E691.9
E755
E855.3
E887
E942.2
E963

SERVICI D'HOSTALATGE EN HOTELS I MOTELS
SERVICI D'HOSTALATGE EN HOSTALS I PENSIONS
SERVICI D'HOSTALATGE EN FONDES I CASES D'HOSTES
SERVICI D'HOSTALATGE EN HOTELS-APARTAMENTS
ALLOTJAMENTS TURÍSTICS EXTRAHOTELERS
EXPLOTACIÓ D'APARTAMENTS PRIVATS A TRAVÉS D'AGÈNCIA O
EMPRESA ORGANITZADA
CAMP. TURÍSTICS EN ELS QUALS ES PRESTEN ELS SERVICIS MÍNIMS DE
SALUBRITAT COM AIGUA POTABLE, LAVABOS, AIGÜERES, ETC.
REPARACIÓ D'ALTRES BÉNS DE CONSUM NCOP
AGÈNCIES DE VIATGES
LLOGUER DE BICICLETES
MAQUILLADORES I ESTETICISTES
BALNEARIS I BANYS
EXHIBICIÓ DE PEL·LÍCULES CINEMATOGRÀFIQUES I VÍDEOS

E965

ESPECTACLES (EXCEPTE CINEMA I ESPORTS)

E966.1
E966.9

BIBLIOTEQUES I MUSEUS
ALTRES SERVICIS CULTURALS NCOP

E967.1

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

E967.2

ESCOLES I SERVICIS DE PERFECCIONAMENT DE L'ESPORT

E968
E968.1
E969
E971.1

ESPECTACLES ESPORTIUS
INSTAL·LACIONS PER A LA CELEBRACIÓ D'ESPECTACLES
ALTRES SERVICIS RECREATIUS NCOP
TINT, NETEJA EN SEC, LLAVAT I PLANXAT

E972.1

SERVICIS DE PERRUQUERIA SENYORES I CAVALLERS

E972.2

SALONS I INSTITUTS DE BELLESA

E973.1
E979.9
E979.4

SERVICIS FOTOGRÀFICS
ALTRES SERVICIS PERSONALS NCOP
ENSINISTRAMENT I CURES D'ANIMALS
JARDINS, PARCS D'ESBARJO O D'ATRACCIONS I AQUÀTICS I PISTES DE
PATINATGE
EXPOSICIÓ DE FIGURES DE CERA EN ESTABLIMENT PERMANENT
ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES AMB L'ESPECTACLE I EL TURISME
ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS. PARCS O RECINTES FIRALS

E686
E687

E981
E982.3
E989
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UNS ALTRES
P599

PROFESSIONALS RELACIONATS AMB EL COMERÇ I L'HOSTALERIA,
NCOP

P862

PINTORS, ESCULTORS, CERAMISTES, ARTESANS, GRAVADORS I
ARTISTES SIMILARS
RESTAURADORS D'OBRES D'ART

P882

GUIES DE TURISME

P883

GUIES INTÈRPRETS DE TURISME

P886

CRONOMETRADORS

P861
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ANEXO III
Gastos corrientes subvencionables
Se considera que están incluidos en la finalidad de la actividad subvencionada sin carácter
exhaustivo los siguientes gastos corrientes:
a) Gastos de personal: nóminas, cuota de autónomo y seguridad social a cargo de la empresa.
b) Primas de seguros (seguro de responsabilidad civil por un máximo de una anualidad y otros)
c) Servicios de gestoría, asesoramiento o consultoría de cualquier materia.
d) Alquiler de locales destinados exclusivamente al ejercicio de la actividad y de equipos
necesarios para el desarrollo de la misma. No es subvencionable la compra del
equipamiento ni el local, ni tampoco el prorrateo de las viviendas particulares, aunque la
actividad se ejerza en ellas.
e) Gastos derivados de contratos de suministro de energía, agua, teléfono, internet o
aprovisionamiento específicamente referidos al establecimiento de desarrollo de la actividad.
f) Realización de formación, de carácter específico, para mejorar la cualificación profesional, del
empresariado y del personal contratado: los gastos derivados del coste del curso y de la
inscripción al mismo.
g) Realización de auditorías cualquier tipo destinadas a la mejora de negocio.
h) Análisis e investigación de mercados: gastos necesarios para la realización de encuestas,
evaluación de satisfacción de clientela, estudios de mercado, geolocalización, implantación de
sistemas para vigilancia tecnológica.
i) Gastos tanto para el diseño como para la realización de cualquier elemento comunicativo de
los servicios o productos que se venden, independientemente del mercado al que vaya
dirigido, interior o exterior: páginas web, dossiers, catálogos, folletos, cartelería, tarjetas de
presentación, sobres, etiquetas, carpetas y facturas.
j) Establecimiento o mejora de la identidad corporativa: gastos relativos de la realización de
logotipos, tarjetas de presentación, sobres, etiquetas, carpetas, facturas, catálogos, folletos,
cartelería, así como del diseño y elaboración de embalajes y envases.
k) Establecimiento de soluciones y servicios tecnológicos que favorezcan la difusión y
comercialización de los productos y servicios a través de Internet incluidas aquellas soluciones
que mejoren el posicionamiento de la empresa a través de servicios SEO (Search Engine
Optimization-Optimización para los motores de búsqueda), SEM (Search Engine MarketingMarketing en los motores de búsqueda) y SMM (Social Media Marketing-Marketing a través
de redes sociales). Gastos relativos a la adquisición de servicios tecnológicos de uso común
para el desarrollo de la actividad propia de la empresa.
l) Publicidad en radio, televisión, prensa, aplicaciones para teléfonos y smartphones, internet,
blogs i redes sociales u otros soportes.
m) Servicios de asesoramiento o consultoría en materia de diseño y creatividad para el resultado
final del producto.
n) Consultoría y asesoramiento para la realización de planes de marketing: gastos de
asesoramiento relativos a la realización de planes de marketing.
No se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación. Concretamente, en cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido
únicamente serán gastos subvencionables aquellas cantidades abonadas por el o la solicitante que
representen un coste real, es decir, que hayan sido efectivamente abonadas y que no sea
deducible, puesto que de poder serlo, este impuesto sería recuperable por el o la solicitante.
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