
 
                                                     

PROGRAMA D'AJUDES PARÈNTESI COCENTAINA DEL PLA RESISTIR, ENCAMINADES
A  PAL·LIAR  LES  CONSEQÜÈNCIES  DE  LA  PANDÈMIA  SOBRE  ELS  SECTORS
PRODUCTIUS  RELACIONATS  EN  L'ANNEX  II  DEL  DECRET  LLEI  1/2021,  DE  22  DE
GENER, DEL CONSELL. 

1.- Objecte del programa. 

Les  Ajudes  Parèntesi  troben  el  seu  fonament  en  raons  d'interés  públic  derivades  de  la
necessitat d'adoptar mesures de suport als sectors més afectats per la pandèmia, que eviten
una deterioració del seu teixit  empresarial  i  que ajuden a  conservar l'ocupació,  mitigant  les
conseqüències  socials  que  implica  la  paralització  de  determinades  activitats  econòmiques
acordat per la resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, per la qual s'estableixen mesures excepcionals i addicionals en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana a conseqüència de l'agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
Covid-19. (DOGV núm. 9001bis, de 20.01.2021). (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). 

Aquest és un programa de subvencions per procediment de concessió directa previst en l'article
22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tenint en compte les
raons d'interés públic definides en l'article 2 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, amb les quals es
pretén donar suport àgil a les persones autònomes i  a les empreses de sectors més afectats
per la pandèmia. 

Les presents ajudes van dirigides a les persones autònomes i empreses amb un màxim de 10
treballadors que desenvolupen la seua activitat al municipi de Cocentaina i que pertanguen a
algun dels sectors establits en l'Annex I d'aquesta convocatòria. Tot això, en concordança amb
el que s'estableix en el Decret llei 1/2021 esmentat. 

2.- Bases reguladores i normativa aplicable. 

1.-  El  Programa  de  les  Ajudes  Parèntesi  encaminades  a  pal·liar  les  conseqüències  de  la
pandèmia sobre els  sectors productius relacionats en l'Annex I,  es regeix  per  les presents
Bases. En tot el no previst en aquestes, s'estarà 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, en les Bases d'Execució del Pressupost
Municipal de 2021 (Prorrogat de 2020), en 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, supletòriament, en 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 poguera resultar d'aplicació. 

2.- La presentació de la documentació es realitzarà telemàticament de manera obligatòria a
través de la Seu Electrònica Municipal (http://cocentaina.  sedee  lectronica.es  ) 

3.- La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació incondicionada de les bases
que la regulen. 
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3. -Crèdit pressupostari

La quantia màxima destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a 307.009,00.- €, dels
quals el  62,5% del cost  total  (191.880,62.-  €) és sufragat per la Generalitat  Valenciana. El
22,5% del cost total (69.077,02.- €) es finançarà per la Diputació Provincial d'Alacant i el restant
15% (46.051,36.- €) s'aportarà per l'Ajuntament de Cocentaina. 

L'import consignat en l'aplicació pressupostària «Ajudes Parèntesis 2021» amb la numeració
43311/47002,  ascendeix  a  la  quantitat  de  237.931,98.-  €,  corresponents  als  percentatges
aportats per la Generalitat Valenciana i el propi Ajuntament, quedant arracada d'incrementar la
part a aportar per la Diputació Provincial en el moment en què es compte amb el corresponent
compromís d'ingrés.

4.- Quantia de les Ajudes 

1.- Es concedirà una quantitat de fins a 2.000,00.- €, a cada persona treballadora autònoma o
microempresa  amb  un  màxim  de  10  persones  treballadores  en  els  sectors  identificats  en
l'Annex I. 

2.- Es concedirà una quantitat fixa de 200,00.- € per persona treballadora afiliada a la Seguretat
Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i persones treballadores
autònomes en els sectors identificats en l'annex I. 

3.- Seran subvencionables les despeses corrents en els quals el beneficiari haja incorregut des
del mes d'abril de 2020 fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, havent de
justificar-se com es detalla a continuació: 

• Les  despeses  de  personal  es  justificaran  mitjançant  les  corresponents  nòmines  i
justificant de pagament d'aquestes.

• La quota d'autònom es justificarà mitjançant el corresponent document justificatiu del
pagament d'aquesta.

• Les despeses de lloguer del  local  de negoci  es justificaran mitjançant  el  contracte
d'arrendament  en vigor,  la  factura  i  el  justificant  del  pagament  de les mensualitats
corresponents, havent de figurar com a arrendatari la persona física/jurídica sol·licitant
de les ajudes.

• No és subvencionable la part proporcional de la despesa per rendes d'arrendament
sobre immobles destinats a habitatge, encara que l'activitat s'exercisca en ells.

• Les  despeses  de  subministrament  d'energia,  aigua,  fem telèfon  o  internet  referits
necessàriament al local de negoci es justificaran mitjançant la presentació de la factura
i/o rebut de la taxa (en el seu cas) on quede identificat el local de negoci i el justificant
de pagament corresponent. En el cas del subministrament d'internet i telèfon la factura
estarà a nom de la persona física/jurídica sol·licitant.

• Qualsevol altra despesa corrent es justificarà presentant la factura girada a nom de la
persona física/jurídica sol·licitant de l'ajuda i el corresponent justificant de pagament.

*Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent
amb validesa en el tràfic mercantil. Les factures hauran d'ajustar-se als requisits establits en el
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació, i
no han d'haver sigut  presentades per a la  justificació d'altres ajudes atorgades per aquest
ajuntament. 

4.-No s'admetran com a justificants de pagament dels conceptes anteriors els pagaments en
metàl·lic, excepte en casos excepcionals i per import inferior en qualsevol cas a 500,00 €. En
aquest cas, haurà de justificar-se la impossibilitat del pagament bancari. En cap cas s'admetran
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com a justificants de despesa els albarans, les notes de lliurament, tiquets de caixa, justificants
de TPV ni factures proforma. 

5.- El sol·licitant de l'ajuda haurà d'aportar justificants de despeses per import igual o superior a
l'ajuda sol·licitada. En cas contrari, l'ajuda s'ajustarà a les despeses justificades. 

6.- En cap cas seran despeses subvencionables: 
- Interessos deutors de comptes bancaris. 
- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
- Despeses de procediments judicials. 
- Impostos indirectes susceptibles de recuperació o compensació (IVA deduïble)
- Impostos personals sobre la renda. 
- Altres impostos municipals 

7.- En el cas que les sol·licituds aprovades no aconseguisquen la quantia total de 307.009,00 €,
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  destinar  aquest  excedent  a  la
concessió d'ajudes a autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors que figuren
d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors corresponent a aquest municipi en
altres activitats diferents de les enumerades en l'Annex II del Decret llei 1/202, de 22 de gener
del Consell que també s'hagen vist afectades per la pandèmia. 

5.- Requisits per a ser persona o empresa beneficiària. 

1.- Seran beneficiaris finals d'aquestes ajudes les microempreses i autònoms amb un màxim
de 10 treballadors, que complisquen els següents requisits: 

• Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)
o en el llistat d'exempts del mateix 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.

• Que es troben en funcionament en data 31 de desembre de 2020.
• Que el domicili fiscal es trobe en el terme municipal de Cocentaina.
• No tindre deutes  pendents  amb l'Ajuntament  de  Cocentaina.  Aquest  requisit  ha de

complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de
la subvenció, en el seu cas.

• No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal
(AEAT), Autonòmica, amb la Tresoreria municipal i amb la Tresoreria General de la
Seguretat  Social  (TGSS).  Aquest  requisit  ha  de  complir-se  des  de  la  data  de
presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

• Haver justificat qualsevol subvenció que li  haja sigut concedida amb anterioritat per
l'Ajuntament  de  Cocentaina,  sempre  que  haja  finalitzat  el  corresponent  termini  de
justificació.

• Els autònoms l'activitat dels quals es realitze en mercats ambulants ambulants sempre
que figuren empadronats a la ciutat de Cocentaina abans de l'1 de gener de 2021.

• Que es troben donats d'alta en algun dels epígrafs de l'Annex I.
• Que l'activitat afectada pel tancament o les mesures derivades de l'establiment de l'es-

tat d'alarma no s'haja experimentat en 2020 una pujada de la facturació, mitjançant un
increment del volum de negoci, tenint com a referència l'any 2019.

2.- Queden exclosos d'aquestes ajudes: 
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• Las administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques
i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense
ànim lucratiu i el personal autònom col·laborador.

• Aquelles activitats que no disposen de l'autorització corresponent per l'exercici de l'acti-
vitat.

• Els treballadors autònoms integrants d'una comunitat de béns, els autònoms societaris
(amb independència de la naturalesa jurídica de la societat) i els socis de Societats Ci-
vils. En tot cas, serà la societat en la qual participen, la que puga optar a la present
subvenció, si compleix amb els requisits exigits. Així mateix, s'exclouen els autònoms
col·laboradors, i els autònoms econòmicament dependents.

6.- Compatibilitat de les ajudes 

La  participació  en  el  present  Programa  serà  compatible  amb  altres  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 present decret llei. Aquesta compatibilitat estarà condicionada al fet que
l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de
l'activitat subvencionada. 

Els beneficiaris de les ajudes estan obligats a comunicar a aquest Ajuntament l'obtenció d'altres
ajudes, ingressos o recursos que financen l'activitat subvencionada, en el cas que existisca co-
finançament d'una mateixa despesa per diferents ajudes. 

7.- Termini i forma de presentació de sol·licituds 

1.-  Les sol·licituds s'ajustaran al  model  normalitzat  d'imprés que determine l'Ajuntament de
Cocentaina  i  aniran  acompanyades  de  la  documentació  i  informació  requerides  i  es
presentaran telemàticament de manera obligatòria a través de la Seu Electrònica municipal
(http://cocentaina.sedeelectronica.es). 

2.- El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals a partir de l'endemà a
la data de publicació de l'extracte de les presents bases en el BOP.

3.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels
formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió. 

4.- Només s'atendrà una sol·licitud per empresa (persona física o jurídica).

8.- Documentació a aportar. 

1.  La  sol·licitud normalitzada  haurà d'estar  signada per  la  persona interessada o el  seu
representant legal i ha d'acompanyar-se obligatòriament de la documentació següent:

A.- En cas de persona física: 

a) DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si l'indica.
b) Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat econòmica amb la seua data
d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el del local de desenvolupament de l'activitat.
c) Resolució /  Certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la
Mútua professional corresponent.
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d) En cas de tindre treballadors al  seu  càrrec i voler beneficiar-se de l'increment al qual es
refereix  aquesta convocatòria  haurà de  presentar  l'Informe  de Vida Laboral  de l'Empresa
expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, en el qual s'incloga el nombre de treballadors a
data de 31 de desembre de 2020.

B.- En cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats 
econòmiques sense personalitat jurídica: 

a)  NIF  de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques
sense personalitat jurídica.
b) Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil, comunitat de
béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, que indique l'activitat econòmica
amb la seua data d'alta, el domicili  fiscal i,  en el seu cas, el local de desenvolupament de
l'activitat.
c)  Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el
corresponent Registre.
d)  DNI per  les  dues  cares  o  NIE  acompanyat  pel  passaport,  si  l'indica,  de  la  persona
administradora i de la persona que presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa.
e) Alta en el règim de la Seguretat Social corresponent de la persona administradora.
f) En cas de tindre treballadors al  seu  càrrec i  voler beneficiar-se de l'increment al qual es
refereix aquesta convocatòria, relatiu al nombre de treballadors, haurà de presentar l'Informe
de Vida Laboral de l'Empresa expedit  per la Tresoreria de la Seguretat Social,  en el qual
s'incloga el nombre de treballadors a data de 31 de desembre de 2020.

2. En el cas que la persona física, jurídica, comunitat de béns, societat civil o una altra entitat
sense  personalitat  jurídica,  que realitze  la  sol·licitud  de  la  subvenció,  tinguera  concedit  un
ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, o
amb qualsevol  de les  Administracions  Tributàries  o  amb la  Tresoreria  Municipal,  haurà de
presentar amb la sol·licitud, la resolució de la seua concessió al costat de l'últim certificat de
mancar de deutes posteriors a la concessió de l'ajornament.

3. Documents justificatius de les despeses corrents en els quals s'haja incorregut des del 
mes d'abril de 2020, en la forma establida en l'apartat 4.3 d'aquesta convocatòria. 

4.  Declaració Responsable signada per la persona interessada o representant  legal de la
persona o entitat sol·licitant  (Apartat a emplenar en el procés de tramitació electrònica)  que
contindrà el pronunciament exprés sobre:

• Que  la  persona  sol·licitant  coneix  i  accepta  les  condicions  del  PROGRAMA  D'AJUDES
PARÈNTESI, DEL PLA RESISTIR, ENCAMINADES A PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES DE
LA PANDÈMIA SOBRE ELS SECTORS PRODUCTIUS RELACIONATS EN L'ANNEX II DEL
DECRET LLEI 1/2021, DE 22 DE GENER, DEL CONSELL. 
• Que la persona sol·licitant es compromet a mantindre l'activitat empresarial durant 6 mesos,
com a mínim, a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud de subvenció. 
• Que la persona sol·licitant es troba al corrent  en el compliment de les seues obligacions
tributàries amb l'AEAT, amb la Seguretat Social, i amb l'Ajuntament de Cocentaina. 

5. Autoritzacions (Apartat a emplenar en el procés de tramitació electrònica) per a la consulta
interactiva per part de l'òrgan gestor dels requisits de trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social (TGSS), així com del nivell de renda i
rendiments,  i  a  la  consulta  de  la  situació  laboral  en  data  concreta,  signat  per  la  persona
interessada  o  representant  legal  de  la  persona  o  entitat  sol·licitant.  Quan  la  persona
interessada no  és la  mateixa  que la  persona que signa  la  sol·licitud,  haurà d'emplenar-se
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l'annex de la instància per a autoritzar la consulta de la vida laboral  i  estar signada per la
persona interessada.

En cas de no autoritzar o d'oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits,
haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

6. Dades de domiciliació bancària segons model normalitzat disponible en el següent enllaç
de la Seu Electrònica:
https://www.cocentaina.es/upload/files/instancias/Manteniment-tercers.pdf 

9.- Procediment i instrucció del procediment. 

1.- La concessió de la subvenció regulada en aquesta convocatòria, es realitzarà d'acord amb
el que s'estableix en l'article 22.2.c) de la LGS. 
La  instrucció  del  procediment  correspondrà  a  l'Agència  de  Desenvolupament  Local  i  al
Departament d'Intervenció, que realitzarà d'ofici quantes actuacions estime necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de formular-se la
proposta de resolució. 

2.- El procediment de concessió de les ajudes es tramitarà per concessió directa. La concessió
d'ajudes s'efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible destinat a atendre les mateixes en aqueix
moment, recollit en el punt 3 de la Convocatòria. 

3.- Aquelles sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits, fins a esgotar el crèdit inicial
disponible de la convocatòria, seran proposades a la Junta de Govern Local per a ser resoltes
favorablement.  

4.- Així mateix, es publicaran a l'efecte de notificació en la pàgina Web municipal, en el tauler
d'edictes electrònic de l'Ajuntament, les llistes següents: 

a) Persones sol·licitants que no compleixen els requisits establits en la convocatòria quedant la
seua sol·licitud denegada. 

b) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida en el punt
8 de la Convocatòria amb indicació de la documentació requerida. A les persones sol·licitants
referides en el punt a) i b) se'ls atorgarà el termini de 10 dies hàbils perquè al·leguen el que en
el seu dret  consideren oportú,  o en el  seu cas,  esmenen la seua sol·licitud i  presenten la
documentació requerida.

5.- Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides per a
això,  examinades  les  al·legacions  presentades  i  emés  informe  sobre  aquest  tema pels
departaments  corresponents,  s'elevarà la  proposta  d'acord  amb  la  Junta  de  Govern  Local
parella la seua resolució i posterior publicació en la pàgina Web municipal, en el tauler d'edictes
electrònic de l'Ajuntament, assortint aquesta publicació els efectes de la notificació. 

6.- L'acord de concessió de les subvencions contindrà l'atorgament de les subvencions, que
fixarà expressament la seua quantia i incorporarà, en el seu cas, les condicions, obligacions i
determinacions accessòries al fet que ha de subjectar-se la persona beneficiària d'aquestes. 

7.- El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de dos mesos a comptar del següent a
la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Posarà fi a la via administrativa,
podent-se interposar contra ella recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, davant el
mateix òrgan que haja dictat la resolució o bé recórrer directament davant l'ordre jurisdiccional
contenciós-administrativa  en  la  forma  i  terminis  previstos  en  la  llei  reguladora  d'aquesta
jurisdicció. 
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10.- Obligacions de les persones beneficiàries 

Són obligacions de les persones beneficiàries: 

• Mantindre l'activitat empresarial durant 6 mesos, com a mínim, a partir de l'endemà de
la presentació de la sol·licitud de la subvenció. 

• Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent
normativa en matèria de subvencions. 

• Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37
de la Llei General de Subvencions, i en particular, per obtindre la subvenció falsejant
les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho hagueren impedit, o
mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer prevista en l'article 14 de la Llei General de Subvencions. 

• Complir  les  restants  obligacions  que  detalla  l'article  14  de  la  Llei  General  de
Subvencions. 

• En cas que la persona o empresa beneficiària es trobe compresa 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,  haurà  d'adaptar-se  a  les  obligacions  de  publicitat
activa que li resulten aplicables. 

11.- Justificació de les ajudes 

La justificació de les ajudes es realitza amb la presentació de la declaració responsable que
conté el compromís de mantindre l'activitat empresarial durant 6 mesos, com a mínim, a partir
de l'endemà de la presentació de la sol·licitud de la subvenció. 

12.- Pagament de la subvenció 

1.- El pagament d'aquestes subvencions es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de
l'import  concedit,  mitjançant  transferència  bancària,  a  partir  de  la  data  de  la  resolució  de
concessió, sense que siga necessària la constitució de garanties. 

2.-  En  cas  d'incompliment  de  les  obligacions,  en  el  seu  cas,  detallades  en  aquesta
convocatòria,  s'iniciarà  d'ofici  expediente  administratiu  que,  prèvia  audiència  a  la  persona
interessada, proposarà a l'òrgan que va concedir la subvenció la iniciació de procediment de
reintegrament dels fons no justificats, juntament amb la liquidació dels interessos de demora
corresponents. 

13.- Reintegrament de les subvencions 

1.- El reintegrament de l'import percebut, quan siga procedent, es regirà pel que es disposa en
el títol II de la LGS i pel títol III del RLGS. 

2.- Al costat de les causes d'invalidesa de la resolució de concessió, recollides en l'article 36 de
la  LGS,  donaran  lloc  a  l'obligació  de  reintegrar,  totalment  o  parcialment,  les  quantitats
percebudes,  així  com 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,  els supòsits
previstos amb caràcter general en l'article 37 de la Llei General de Subvencions. 
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Si la persona beneficiària incompleix l'obligació de mantindre l'activitat empresarial durant els 6
mesos establits en el punt 10 de la convocatòria procedirà el reintegrament de l'import de la
subvenció per aquest concepte. 

3.-  Sense perjudici  d'iniciar el  procediment  de reintegrament,  en cas d'incompliment de les
obligacions  establides  amb motiu  de la  concessió  de la  subvenció,  la  persona o empresa
beneficiària podran comunicar a l'òrgan gestor per registre d'entrada aquest fet i efectuar la
devolució voluntària de la quantitat percebuda. Per a això, haurà de posar-se en contacte amb
el Servei Gestor a l'efecte dels tràmits a seguir. Així mateix, es calcularan els interessos de
demora fins al moment en el qual es produïsca la devolució efectiva per part seua. 

14.- Protecció de dades

• Legislació: Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades de la
Unió  Europea,  RGPD),  i  Llei  orgànica 3/2018,  de 5  de desembre,  de Protecció  de
Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

• Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina, amb CIF P0305600I i domicili
en  Plaza  de  la  Vila,  1,  03820  Cocentaina.  Delegat  de  Protecció  de  Dades  (DPD)
dpd@cocentaina.es mailto:dpd@cocentaina.es

• Finalitat:  gestió  de  subvencions.  La base  jurídica  legitimant  és  l'exercici  de  poders
públics conferits a l'Ajuntament (Art. 6.1.e RGPD).

• Conservació: les dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la
legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d'informació per part
de l'Administració Pública.

• Cessions  /  comunicacions:  les  dades  poden  ser  cedides  o  comunicades  a  altres
Administracions  Públiques  competents  en  la  matèria,  Agència  Tributària,  Base  de
dades de Subvencions i en els supòsits previstos per la Llei. Així mateix, les dades
poden ser publicades en taulers d'edictes (paper, electrònic), en el portal web municipal
i  altres  fòrums  en  línia  que  l'Ajuntament  determine  per  a  una  millor  informació  i
transparència.

• Drets. Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en
el seu cas) retirada del consentiment prestat: dirigint una sol·licitud al Responsable,
acompanyada d'un document  acreditatiu  de la  seua identitat,  a  dpd@cocentaina.es
<mailto:dpd@cocentaina.es> o bé a  través d'instància  en Seu Electrònica o  correu
postal dirigit a l'Ajuntament de Cocentaina - Registre d'Entrada.

• Informació addicional: consulteu informació addicional sobre els tractaments de dades
personals en https://cocentaina.sedelectronica.es/privacy.1

15.- Publicitat. 

La present convocatòria es publicarà íntegrament en el BOP, en el Tauler d'anuncis i Edictes
Electrònic de l'Ajuntament de Cocentaina i en la pàgina web municipal (http://www.cocentai-
na.es). Així mateix, es publicarà un extracte de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia d'Alacant. 
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ANNEX I

Sectors/Codi CNAE

CODI DESCRIPTOR

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 cinematogràfiques

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 d'entreteniment 
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CNAE – EPÍGRAFS IAE

CODI CNAE EPÍGRAFS IAE

4781 E6466 E6631 E6632 E6633 E6634 E6639

4782 E6631 E6632 E6633 E6634 E6639

4789 E6631 E6632 E6633 E6634 E6639

5510 E681 E682

5520 E683 E684 E685 E686

5530 E687 E687.1 E687.2 E687.3 E687.4

5590 E682 E935 E935.1 E935.2

5610 E671 E671.1 E671.2 E671.3 E671.4 E671.5

5621 E677 E677.1 E677.9

5629

5630 E672 E673 E674 E675 E676

5914 E963

7911 E755

7912

7990 A04 P521 P599 P882 P883

8230 E989 P854

9001 A011 A018 A019 A02 A03 E965 P86

9002 A011 A012 A018 A019 A05 E965 P852

9003 A021 A022 A029 A031 A032 A033 A039

9004 P861 P862

9102 E9669 E9823

9103 E9669

9311 E9671 E9681

9312 E9672

9313 A04 A942 E9422 E9672 E968

9319 A04 E9681 P886

9321 E981

9329 A018 A019 A05 E965 E969 E9794

+ Informació 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Tel. 96 559 00 51 / Ext. 264 – 274 
e-mail: peconomica@cocentaina.org

Web: www.cocentaina.es
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