
 

 
 

INSTRUCCIONS A SEGUIR PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ: 

 

PLA RESISTIR – AJUDES PARÈNTESIS 

 

IMPORTANT!! Llegir aquesta informació abans d'iniciar la tramitació de la sol·licitud. 

 

Consultar les bases abans de realitzar la sol·licitud del Pla Resistir – ajudes parèntesi 

per a assegurar-se que compleix tots els requisits d'accés a aquesta. 

 

Enllaç al tràmit Pla Resistir – ajudes parèntesi. 

 

(NOTA: No s’admetran INSTÀNCIES DE LA SOL·LICITUD, fins a la data de publicació de 

les bases en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Potries, però 

sí la informació).  

 

https://potries.org/wp-content/uploads/2021/02/Bases-PLA_RESISTIR-Ajuntament-de-Potries.pdf
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La presentació de la sol·licitud del PLA RESISTIR - AJUDES PARÈNTESIS s'efectuarà 

realitzant els següents passos: 

 

PAS 1: PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ. 

Abans d'accedir a la sol·licitud telemàtica de l'ajuda haurà de tindre preparada la 

següent documentació que haurà d'adjuntar posteriorment en el tràmit, degudament 

emplenada quan realitze la petició: 

 

• CERTIFICACIÓ D'ALTA EN EL RETA. Resolució/certificació de l'alta en el Règim 

Especial de Treballadors Autònoms. 

Pot obtindre-ho a través del següent enllaç: Sol·licitud Certificació d'alta en el RETA 

 

• APORTACIÓ DE L'INFORME DE VIDA LABORAL DE L'EMPRESA. 

Informe de persones treballadores en alta en un codi de compte de cotització, en el 

qual s'incloga el nombre de treballadors/es de l'últim any a data de sol·licitud. 

Pot obtindre-ho a través del següent enllaç: Sol·licitud Informe de Vida Laboral de 

l'Empresa 

 

• RELACIÓ NOMINAL DE PERSONES TREBALLADORES corresponent al mes de 

desembre de 2020 (només en el cas de tindre contractats treballadors). 

• EN EL CAS D’AUTÒNOMS COL.LABORADORS i a l'efecte d'acreditar el seu número, 

rebuts de les quotes de la seguretat social al mes de desembre de 2020. 

 

• CERTIFICAT DE SITUACIÓ CENSAL. 

Pot obtindre-ho a través del següent enllaç de l’AEAT: Sol·licitud Certificat de Situació 

Censal  

• MODEL NORMALITZAT DE SOL·LICITUD (segons ANNEX II) 

 

• CERTIFICAT BANCARI (segons model normalitzat) de titularitat de compte bancari 

de la persona treballadora autònoma o microempresa. 

• RELACIÓ DE DESPESES CORRENTS (segons ANNEX IV) I PRESENTAR FACTURES 

ORIGINALS, des d'abril de 2020, de despeses corrents de l'activitat realitzada, per un 

valor de la quantitat sol·licitada, juntament amb document bancari probatori que han 

sigut abonades.  

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z1/pVNNc9owEP0r5OCj2ZVkjN2bk2EgFMoQoGBfMv6QjFJsObaKw7-vTHpoZ4oznei2q7fat2-fIIIDRGV8lnmspSrjk4nDyH1mxHWIj2QxxccJBrvl153P1my6ZvAdIojSUlf6CGHDM_6cqlLzUmaqsbBLWMiLquZNbGJZClUXvBlcBimvtRQyja9AipQ5fvdWlcoMQppk3BeJsGlGYttxsrGduJTaQmSJGLlu7HEf9n3k0EeI-rm_1-ONE3xYP-8FBKNOPVovH5a5GSvWR7sbHw43RIADkltXoWE6_qMTuXcwIKutS2cTgisX9mfJW9iVptpsbfOfQs7wd4fRykMyR7pAd-lh4K83u8U3wqZIP9lh_pGWRir58voaBcZNnYHeNBw-bad9x7J_Rb2Aq4eugB6TmNHyk0reP0tQJswz66654DWvhz9rkz5qXTVfLLSwbdthrlR-4sNUFRb-q-SoGjP730jY8AaqovDYRdpRaIfzc9tuRbG3fzx5F3Y658Hd3S-rpk_i/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z1/pVNNc9owEP0r5OCj2ZVkjN2bk2EgFMoQoGBfMv6QjFJsObaKw7-vTHpoZ4oznei2q7fat2-fIIIDRGV8lnmspSrjk4nDyH1mxHWIj2QxxccJBrvl153P1my6ZvAdIojSUlf6CGHDM_6cqlLzUmaqsbBLWMiLquZNbGJZClUXvBlcBimvtRQyja9AipQ5fvdWlcoMQppk3BeJsGlGYttxsrGduJTaQmSJGLlu7HEf9n3k0EeI-rm_1-ONE3xYP-8FBKNOPVovH5a5GSvWR7sbHw43RIADkltXoWE6_qMTuXcwIKutS2cTgisX9mfJW9iVptpsbfOfQs7wd4fRykMyR7pAd-lh4K83u8U3wqZIP9lh_pGWRir58voaBcZNnYHeNBw-bad9x7J_Rb2Aq4eugB6TmNHyk0reP0tQJswz66654DWvhz9rkz5qXTVfLLSwbdthrlR-4sNUFRb-q-SoGjP730jY8AaqovDYRdpRaIfzc9tuRbG3fzx5F3Y658Hd3S-rpk_i/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/1925?changeLanguage=es
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/1925?changeLanguage=es
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G309.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G309.shtml
https://potries.org/wp-content/uploads/2021/02/ANNEX-II-Model-de-sol.licitud.pdf
https://potries.org/wp-content/uploads/2021/02/Model-normalitzat-dades-bancaries.pdf
https://potries.org/wp-content/uploads/2021/02/ANNEX-IV.-RELACI%C3%93-DE-DESPESES-CORRENTS.pdf
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• AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ CONFORME AL MODEL ANNEX III. Només si 

s'actua en aquest procediment en representació de tercers. 

 

 

PAS 2: PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD 

Haurà d'accedir a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Potries per a presentar la 

instància, mitjançant certificat digital del sol·licitant, certificació de representant de 

l'empresa o certificat del representant. En cas contrari serà causa d'inadmissió.  

 

Seguir els següents passos: 

 

S’accedirà al tràmit mitjançant el procediment d’INSTÀNCIA GENERAL, al següent 

enllaç: Instància General  

 

Ficar en la descripció de: 

Exposa: Vista bases reguladores per a la concessió d’ajudes directes del Pla Resistir 

Potries 2021” 

Sol·licita: “Ajudes Pla Resistir – Potries 2021” 

 

Adjunte la documentació prèvia que ha recopilat i guardat en el seu PC en el PAS 1. 

Assegure's que té tota la documentació preparada per a adjuntar a aquesta petició. 

 

Quan haja acabat el tràmit, podrà descarregar-se una CÒPIA ELECTRÒNICA DEL 

JUSTIFICANT de presentació de la sol·licitud.  

https://potries.org/wp-content/uploads/2021/02/ANNEX-III.-AUTORITZACI%C3%93-DE-REPRESENTACI%C3%93.pdf
https://potries.sedelectronica.es/?x=CYNzT6c3HPFDCFKJ0MZuAQFXYu3JqHs*BdcAdVK8P8yX-V-EuSSDb*kRdeVR6PtKSHxt1*uZW5ihZcTC*2Ly9CBEIrlWDLYEXZaZ5gKsTmdGKSVYmrOymCSrUu5k9v5BJ61uQyX9tf3GVjPoNhUzUDNJW1UJak6L8wBeUQ5GhrLRnHMp-Yl3b1Ha5UJ8aFWLYRBp4eoGgqo1qJGDeMq6WA

