
 

PLA RESISTIR 

PREGUNTES FREQÜENTS 

1. Soc autònom i no tinc treballadors, tinc dret a l'ajuda? 

Sí.  El  requisit  que  has  de  complir  és  estar  inscrit  en  el  RETA (Règim Especial  de Treballadors

Autònoms) a 31 de desembre de 2020 i poder acreditar despeses corrents per valor de fins a 2.000

euros realitzades entre l'1 d'abril de 2020 i la data de publicació de la convocatòria en el BOP. 

2. Soc un comerç i realitzo la meua activitat en un local, tinc dret a l’ajuda?

No. Les ajudes Parèntesi s’adrecen a les activitats contemplades en el següent document: enllaç

Els  CNAE referents  a  Comerç  inclouen  aquelles activitats  que es  realitzen fora  d’un  establiment

comercial (venda no sedentària, venda en mercats ambulants, venda en llocs desmuntables, tipus

quioscos, etc.).

3. I si no arribo a justificar 2.000 euros de despeses, tinc dret a l'ajuda? 

Sí, per l'import que es justifique. 

4.  He de presentar  totes les  despeses entre  abril  de  2020  i  la  data  de la  publicació  de  la

convocatòria en el BOP? 

No, únicament les que ascendisquen a la quantitat màxima de l’ajuda. (2.000€)

5. Quines despeses puc justificar i com? 

No existeix una llista tancada de conceptes subvencionables,  si  bé les condicions aprovades per

l'Ajuntament detallen alguns que poden incorporar-se per a justificar l'ajuda: arrendaments, compra de

mercaderies, subministraments, reparacions, salaris del personal, Seguretat social, etc.

Per a justificar-los ha d'aportar-se el compte justificatiu simplificat, en model normalitzat, degudament

firmat. Per a la seua comprovació, es podran requerir les factures corresponents i els justificants de

pagament d’aquestes.

6. Quines despeses no són subvencionables? 

No  seran  subvencionables  interessos  deutors  de  comptes  bancaris,  interessos  de  recàrrecs  i

sancions administratives o penals, les despeses de procediments judicials, i l'IVA deduïble. 

7. Tenia 10 treballadors el 31 de desembre de 2020 però ara ja no, puc optar a l'ajuda de 200

euros per cada treballador? 

Sí.  L'ajuda es concedeix segons nombre de treballadors a data 31 de desembre de 2020. Per a

d'acreditar  aquesta  condició  s’aportarà  el  document  RELACIÓ  NOMINAL  DE  TREBALLADORS

(abans TC2). 

 

https://adl.vinaros.es/sites/aedl/files/inline-files/Activitats%20Benefeci%C3%A0ries.pdf


 

8. He d'aportar el justificant de pagament de les despeses? 

El pagament de les depeses s’acreditarà mitjançant compte justificatiu simplificat. 

L’Ajuntament comprovarà sobre un 10% de les sol·licituds aprovades i,  a través de tècniques de

mostreig,  els  justificants  que  estime  oportuns  i  que  permeten  obtindre  evidència  raonable  sobre

l’adequada aplicació de la subvenció, a tal fi podrà requerir al beneficiari la remissió dels justificants

de despesa seleccionats.

9. Tinc una empresa amb 11 treballadors que es dedica a una de les activitats de l'annex II del

Decret Llei, tinc dret a l'ajuda? 

No. L'ajuda va destinada a autònoms i microempreses, amb un màxim de 10 persones treballadores.

10. Enllaç per a obtindre el certificat actualitzat de situació censal. (Amb certificat digital o DNI

electrònic)

Enllaç al tràmit

11. He presentat la sol·licitud dins del termini però he oblidat adjuntar algun document o m’he

adonat d’una errada, puc esmenar-ho i adjuntar nova documentació?

Sí. Per a això utilitze el següent tràmit de la seu electrònica: Enllaç

Per tal de facilitar el seguiment, no oblide indicar el número de registre de la sol·licitud inicial.

12.  En  l’espai  per  a  reflectir  les  despeses  i  pagaments  del  model  Compte  Justificatiu

Simplificat no hi ha suficient espai per a incloure totes les que vull aportar, què he de fer?

Pot emplenar totes les còpies del model Compte Justificatiu Simplificat com necessite. No oblide fer el

sumatori total en l’última línia, marcar les caselles que corresponga i signar tots els fulls.

 

https://vinaros.sedelectronica.es/?x=42CZHRskQOz4K0P5UAtliwDN8Rvj74uQbyb4Mkz8UVQFTQN8gL*QIkUTJOx0WC5v-pt0rx-gYEh-*0UpfyEDFIkINXR83o8jNv*psEqB3x6ykA-q6eCaM37H8nAGnidZD7rcM3dVO1uXnDjKkdWS9ckck2xSJrzNuaVSNQHzXiXGa1J*porB*tALEofffWPB0EQvorRKdSw46NS9dtrcyA
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT-CXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252Finwinvoc%252Fes.aeat.dit.adu.emce.solCertInt.SolCertAccSitCen%253FfAccion%253D1%2526fTramite%253DG3131%26aut%3DCP

