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Ajuntament de Llutxent
Edicte de l’Ajuntament de Llutxent sobre convocatòria 
de concessió de subvencions destinades a fer costat a les 
persones autònomes, microempreses i xicotetes empreses, 
per a fer front als efectes originats per la COVID-19.

EDICTE
De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b , 20.8.a i 
22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot 
consultar-se en la pagina web de l’Ajuntament de Llutxent: www.
llutxent.es
La resolució 533/2020, de data 3 de desembre de 2020 acordà:
“Primer. Aprovar les bases reguladores per la concessió de subvenci-
ons destinades a fer costat a les persones autònomes, microempreses i 
xicotetes empreses, per a fer front als efectes originats per la covid-19, 
que s’adjunten com annex I.
Segon. Autoritzar i aprovar la convocatòria de la concessió de 
subvencions destinades a fer costat a les persones autònomes, 
microempreses i xicotetes empreses, per a fer front als efectes 
originats per la covid-19 i donar trasllat a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions.
Tercer. Anunciar edicte de la present convocatòria de atorgament de 
subvencions per la via de la concurrència competitiva en el Bolletí 
de la Província de València i en el tauler de edictes i en la pagina 
web de l’Ajuntament de Llutxent, significant que els terminis de 
presentació de sol·licituds començaran en l’endemà de la inserció 
del anunci meritat en la dita pagina web.
Quart. Aprovar la despesa de 5.268,00€ com import màxim per 
subvencionar a les persones autònomes, microempreses i xicotetes 
empreses, per a fer front als efectes originats per la covid-19, que es 
finançarà amb càrrec a la aplicació pressupostaria 100 439 48001.
Quint. Donar compte a de la present resolució a l’Ajuntament Ple en 
la primera sessió ordinària que este celebre.”
El beneficiaris de este ajudes podran ser: “Podran ser-ne beneficiaris 
les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que, sent 
persona autònoma, microempresa o petita empresa de les definides 
conforme l’Annex I del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la 
Comissió, de 17 de juny de 2014, duguen a terme les activitats empre-
sarials o comercials en l’àmbit territorial del municipi de Llutxent, 
que motiven la concessió de la present ajuda, i que complisquen els 
requisits que s’indiquen en les bases de la convocatòria”.
Termini i lloc de presentació de sol·licituds. “Les sol·licituds es rea-
litzaran mitjançant instància dirigida a la Sra. Alcaldessa-Presidenta 
i es presentaran, en el registre General del Ajuntament o en la en la 
Seu Electrònica de l’Ajuntament de Llutxent, en el Registre d’Entrada 
de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, des de l’endemà de la 
inserció d’este anunci en la pagina web de l’Ajuntament de Llutxent 
fins el dia 18 de desembre de 2020, a les 14:00 hores.
En Llutxent, a 3 de desembre de 2020.—L’alcaldessa, M.ª Rosario 
Boscà Aranda.
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