
 
 
                               
 

                                                   Ajuntament d’Alfara del Patriarca    

1 

 

    

 
PLA RESISTIR DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Ajudes “Parèntesi” 
 
Les Ajudes “Parèntesis” del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana les tramitarà l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca i, 
encara que LES BASES NO ES PUBLICARAN FINS AL 3/4 DE MARÇ, tenint des de l'endemà a la publicació 15 DIES 
NATURALS PER A PRESENTAR LES SOL·LICITUDS, hem considerat convenient elaborar aquest document com a resum 
pràctic perquè els potencials beneficiaris coneguen les característiques de l'ajuda, els documents a aportar i el 
procediment de sol·licitud. 
 
Es tracta que una vegada obert el termini (que serà adequadament comunicat) la tramitació siga el més àgil i ràpida 
possible i amb això l'abonament de la quantia d'una ajuda que es revela com a urgent en les actuals circumstàncies. 
 
 

1. QUÈ SÓN? 
 
Amb data 26 de gener s'ha publicat el DECRET LLEI 1/202, de 22 de gener, del Consell, pel qual 
s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats 
per la pandèmia. 
 
Per a això s'estableixen una quantia per municipi perquè siguen aquests els que escometen 
actuacions encaminades a reforçar els sectors greument afectats, que eviten una deterioració 
del seu teixit empresarial i que ajuden a la conservació de l'ocupació mitigant les conseqüències 
socials que suposa la paralització de determinades activitats econòmiques. 
 
És per tant l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca l'encarregat de convocar, gestionar, tramitar i 
abonar les ajudes “Parèntesi” a les activitats situades en el seu terme municipal, tenint en 
compte les consideracions que es descriuen en els següents apartats. 

 

2. QUI LES PODEN SOL·LICITAR? 
 
Podran sol·licitar aquestes ajudes a fons perdut: 
 
Qualsevol autònom/a fet que desenvolupe la seua activitat en algun dels sectors identificats en 
l'Annex de Reial decret 1/2021 (VEGEU PUNT 10 del document) 
 
Les microempreses que desenvolupen la seua activitat en algun dels sectors identificats en 
l'Annex de Reial decret 1/2021 (VEGEU PUNT 10 del document) i que a 31 de desembre de 2020 
no tinguen més de 10 treballadors/as en la seua plantilla. 
 
Els autònoms o microempresa que per Ordre han estat obligades a tancar els seus comerços als 
18 h podran presentar documentació en el cas hi haguera SOBRANT. 
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   3. QUINS SÓN ELS REQUISITS? 

 
a) Acreditar que el CNAE de l'activitat de l'autònom/a o microempresa s'inclou 

en el llistat de sectors que es consideren més afectats. Cal tindre en compte 
que el codi CNAE no és l'epígraf IAE que atorga l'Agència Tributària quan es 
produeix l'alta inicial. 

 
b) Estar donada d'alta a data 31 de desembre de 2020. 

 
c) Tindre el domicili fiscal en el terme municipal d'Alfara del Patriarca. 

 
d) Acreditar el manteniment de l'activitat en el moment de la sol·licitud de 

l'ajuda.  
  

  4. QUÈ COBREIXEN LES AJUDES? 
 
 

Les ajudes han d'anar dirigides a cobrir despeses corrents de l'activitat enteses 
com aquelles despeses periòdiques indispensables per al desenvolupament i 
manteniment d'activitat. Sense caràcter exhaustiu, es tractaria de: 

 Lloguers i rentings 

 Subministraments: llum, telèfon, aigua, gas, Internet, Wifi… 

 Primes de Segurs 

 Serveis de professionals independents: gestors, consultors… 

 Despeses de publicitat 

 Reparacions i manteniment 

 Material d'oficina 

 Despeses de desplaçaments i manutenció 

 Quotes de Seguretat Social dels treballadors a càrrec de l'empresa 

 Quota d'autònom/a del titular 

 

Aquestes despeses podran haver-se realitzat des de l'1 d'abril de 2020 fins al moment de la sol·licitud i hauran de 
ser acreditats i justificat el seu pagament, com a mínim, en l'import de l'ajuda que se sol·licita en els termes que 
es descriuen en l'apartat següent. 
 
La presentació de despeses justificades per davall de l'import mínim, implicarà la reducció de la quantia. 
 
L'IVA suportat susceptible de deducció per el/la beneficiari/a no serà subvencionable. 
Aquestes despeses podran haver-se realitzat des de l'1 d'abril de 2020 fins al moment de la sol·licitud i hauran de 
ser acreditats i justificat el seu pagament, com a mínim, en l'import de l'ajuda que se sol·licita en els termes que 
es descriuen en l'apartat següent. 

 

 
 

  5. QUINA ÉS LA QUANTIA? 


 El topall màxim per autònom/a o micropime serà de 2.000,00 euros. 


 Aquesta quantia s'incrementarà en 200,00 euros per cada treballador/a en 
plantilla que tinguera contractat l'autònom/a o la microempresa a 31 de 
desembre de 2020, amb un màxim de 10. 
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   6. QUI LA GESTIONA? 
 
La convocatòria, tramitació, gestió i abonament d'aquestes ajudes serà a càrrec de 
l'Ajuntament d’Alfara a través del Servei de Desenvolupament Local. 
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   7. COM ES TRAMITARÀ? 
 

La sol·licitud i la documentació s'haurà de presentar per SEU ELECTRÒNICA de 
la Web de l'Ajuntament d’Alfara (Instància General), prioritzant, en cas de 
tindre certificat digital. 
 
Per això es recomana que aquells/as autònoms/as potencials sol·licitants de les 
ajudes que no disposen de certificat electrònic ho gestionen a l'Ajuntament. No 
obstant això es podrà sol·licitar a través de representant (gestor o persona 
coneguda) que dispose de certificat electrònic emplenant la corresponent 
autorització que estarà disponible en el procediment. 
  

 

   8. QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR? 
 

Emplenat l'imprés sol·licitud s'haurà d'adjuntar electrònicament la 
següent documentació: 
  

En el cas d'autònoms/as: 
 

 Certificat actualitzat de Situació Censal de l'Agència Tributària que indique 
l'activitat, i domicili de l'activitat.  

 Resolució d’Alta d’Autónomo/a. 

  TC de desembre de 2020 per a acreditar el nombre de treballadors/a 
(només en el cas d'autònoms/as que tinguen contractats treballadors. 
  

En el cas de micropimes: 
 

 Certificat actualitzat de Situació Censal de l'Agència Tributària que indique 
l'activitat, i domicili de l'activitat. 

 Resolució d'Alta d'Autònom/a dels socis/as administradors. 

 TC de desembre de 2020 i Informe de la Vida Laboral de l'Empresa (només en 
el cas de micropimes que tinguen contractats treballadors). 


En tots dos casos s'hauran d'aportar els documents i justificació del pagament de les despeses 
corrents en els termes establits per l'apartat 4. 

 
 

   9. DES DE QUAN ES PODEN SOL·LICITAR? 
 
Les ajudes encara no es poden sol·licitar. Es podran tramitar quan es publiquen les 
corresponents BASES per part de l'Ajuntament d’Alfara, que es calcula puga ser sobre el 3 - 4 
de març, de la qual cosa es donarà complida informació a través de la Web de l'Ajuntament, 
Xarxes Socials, premsa i tots aquells mitjans que es consideren adequats per a donar una 
àmplia difusió. 
 

 



 
 
                               
 

                                                   Ajuntament d’Alfara del Patriarca    

4 

 

    

 

 

   10. QUINES ACTIVITATS PODEN SOL·LICITAR LES AJUDES? 
 

Les ajudes les podran sol·licitar totes aquelles activitats que, complint 
els requisits anteriors, s'enquadren en algun dels sectors establits en 
l'Annex II del Reial decret 1/2020. En concret: 

 

 CNAE DESCRIPCIÓ  

 4781 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants  

 4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants  

 4789 Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants  

 5510 Hotels i allotjaments  

 5520 Allotjaments turístics i altres  

 5530 Càmpings i aparcaments de caravanes  

 5590 Altres allotjaments  

 5610 Restaurants i llocs de menjar  

 5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments  

 5629 Altres serveis de menjars  

 5630 Establiments de begudes  

 5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica  

 7911 Activitats d'agències de viatges  

 7912 Activitats dels operadors turístics  

 7990 Altres serveis de reserves  

 8230 Organització de convencions i fires  

 9001 Arts escèniques  

 9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques  

 9003 Creació artística i literària  

 9004 Gestió de sales d'espectacles  

 9102 Activitats de museus  

 9103 Gestió de llocs i edificis històrics  

 9311 Gestió d'instal·lacions esportives  

 9312 Activitats dels clubs esportius  

 9313 Activitats dels gimnasos  

 9319 Altres activitats esportives  

 9321 Activitats dels parcs d'atraccions  

 9329 Altres activitats recreatives i entreteniment  
 

 

11. 

   11. INFORMACIÓ 
 
  

 

 

 

  

 

 
A l'hora de determinar si l'activitat 
s'enquadra o no en els sectors beneficiats, 
cal tindre en compte que el codi CNAE no 
és l'epígraf IAE que atorga l'Agència 
Tributària quan es produeix l'alta inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


