Preguntes freqüents
Com he de presentar la sol·licitud?
La sol·licitud es troba en este enllaç i haurà de presentar-se a través del procediment d'instància
general de la seu electrònica (https://massanassa.sedelectronica.es), juntament amb la documentació
addicional necessària. També es podrà presentar físicament en el registre general de l'ajuntament
sol·licitant cita prèvia.
Quin és el termini de presentació de sol·licituds? Si presenta la meua instància cap al final del
termini, puc quedar-me sense ajuda?
El termini començarà el 17 de febrer i finalitzarà 20 dies hàbils després de la publicació al BOP
(encara per determinar).
Sempre que es compleixen tots els requisits no et quedaràs sense ajuda. En cas que les sol·licituds
sobrepassen el pressupost, s’optarà per prorratejar les ajudes.
Quina documentació he de presentar?
Amb caràcter general la documentació a presentar serà:
 Certificat actualitzat de Situació Censal. És important no confondre aquest document amb
l'IAE, ja que són similars.
 Fitxa de manteniment de tercers segons model normalitzat que es pot obtenir en
https://va.massanassa.org/ver/1376/solicitudes.html
 Certificat de titularitat bancària, corresponent al compte consignat en la fitxa de
manteniment de tercers.
 Informe de vida laboral
 Factures per import net mínim, imposats no subvencionables exclosos, que s'estiga
sol·licitant, així com els seus corresponents justificants de pagament.
 En el cas de tenir treballadors contractats, la documentació acreditativa del nombre de
treballadors a 31 de desembre de 2020, adjuntant els TC2 (actualment Relació Nominal de
Treballadors) del mes de desembre.
 Certificats d'estar al corrent de pagaments amb l'Agència Estatal Tributària i amb la
Seguretat Social.
Els autònoms que realitzen la seua activitat a través d'una Comunitat de Béns o Cooperativa deuran
addicionalment presentar els documents arreplegats en l'article 7.2 i 7.3 respectivament de la
convocatòria.
Quin tipus de despeses puc justificar?
Les despeses justificables correspondran des de l'1 d'abril de 2020 fins a la data de presentació de la
sol·licitud. Hauran de ser acreditats mitjançant factura i justificant de pagament. Només s'admetran
pagaments en efectiu fins a 500 euros per concepte i degudament justificats mitjançant vaig rebre.
Les despeses es justificaran per ordre de preferència mitjançant els següents conceptes:
1- Despeses d'arrendament del local comercial, en aquells casos en els quals existeix aquesta
circumstància.
2- Quotes a la seguretat social de l'empresari individual autònom i quotes de la seguretat social
a càrrec de l'empresa quan tinga treballadors. Les nòmines de personal contractat també
seran justificables en aquest apartat.
3- En els casos de venda ambulant, es podran justificar despeses de reparació del vehicle si
aquest es troba afecte a l'activitat.
4- Compres de mercaderies i aprovisionaments.
5- Despeses en subministraments d'energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions vinculats al
local comercial.
6- Altres despeses corrents vinculades a l'activitat.

Com puc saber si la meua activitat es troba entre les que pot sol·licitar l'ajuda?
Les activitats subvencionables es determinen segons el CNAE. Aquest codi pot ser comprovat a
través del document d'alta en la Seguretat Social o, en el cas d'autònoms en l'informe de vida laboral
en l'anotació corresponent a l'alta actual.
En qualsevol cas, es recomanable consultar l'annex per a conéixer les activitats.
Tens dubtes no resolts en este apartat?
Pots cridar al 961251533 o enviar un correu a aedl@massanassa.es per a resoldre’l.

