Convocatòria aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Mutxamel en la sessió del 26
març de 2018
Publicada en el BOP d'Alacant
Núm. 75 de 20 d’abril de 2018

“RESUM CONVOCATÒRIA D'AJUDES AL PAGAMENT DE TRIBUTS RELACIONATS AMB ELS ESTABLIMENTS I
L'ACTIVITAT COMERCIAL A MUTXAMEL, anualitat 2018”
FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA
Poden ser objecte d'ajuda els contribuents que hagen sufragat en l'exercici 2018 a l'Ajuntament de Mutxamel algun dels
tributs establits a continuació relacionats amb l'establiment i l'activitat comercial i que complisquen els requisits
arreplegats en la convocatòria:
- Impost sobre béns immobles.
- Taxa per la recollida de residus sòlids urbans.
OBJECTE.
Ajudar al pagament dels tributs dels titulars d'activitats comercials o propietaris de locals destinats a establiments
comercials a Mutxamel, amb l'objectiu de pal·liar la càrrega fiscal amb què es troba qui decidix obrir un negoci.
BENEFICIARIS DE LES AJUDES.
Qui sol·licita ha d'haver abonat els rebuts corresponents als tributs per als quals sol·licita l'ajuda o justificant de la
concessió d'ajornament/fraccionament per l'òrgan recaptatori de SUMA Gestió Tributària
Podran ser beneficiaris els titulars d'activitats comercials o els propietaris de locals comercials que s'òbriguen al públic a
Mutxamel en alguna de les activitats que s'indiquen a continuació, segons la Classificació d'Activitats Econòmiques
(CNAE):
• Secció G: Comerç a la menuda i a l'engròs. Excepte reparació de vehicles de motor i
motocicletes.
• 96.02: Perruqueria i altres tractaments de bellesa.
• 43.2: Instal·lacions elèctriques, de llanterneria i altres instal·lacions en obres de construcció.
• 74.2: Activitats de fotografia
• 79: Activitats d'agències de viatges, operador turístic, servici de reserva i activitat relacionades
amb els mateixos
CONCEPTE I NOMBRE DE TRIBUTS
L'ajuda es concedirà en funció dels rebuts abonats corresponents als tributs: Impost sobre béns immobles i Taxa per
recollida de residus sòlids urbans.
QUANTIA DE LES AJUDES
La quantia que es concedisca a qui sol·licita serà l'equivalent al 50% de la quota anual dels tributs sol·licitats dels
ressenyats en la finalitat de la convocatòria.
LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds s'ajustaran al model normalitzat d'imprès, facilitat per l'Ajuntament de Mutxamel, o descarregable en
www.mutxamel.org, acompanyades de la documentació i informació requerides en les bases. Es presentaran
preferentment a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Mutxamel.
Les sol·licituds es poden presentar des de l'endemà que es publique la convocatòria en el BOP, i fins al 15
d'octubre de 2017.
Esta informació té caràcter il·lustratiu, trobareu el text íntegre de la convocatòria d'ajudes al pagament de tributs

relacionats amb els establiments i l'activitat comercial a Mutxamel per a l'anualitat 2018. Publicat en el BOP núm. 75
de 20 d’abril de 2018. I en la pàgina web de l'Ajuntament de Mutxamel www.mutxamel.org teniu les bases i els
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impresos de sol·licitud.
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RESUMEN CONVOCATORIA DE AYUDAS AL PAGO DE TRIBUTOS RELACIONADOS CON LOS ESTABLECIMIENTOS Y
LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE MUTXAMEL, anualidad 2018
FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA
Pueden ser objeto de ayuda los contribuyentes que hayan sufragado en el ejercicio 2018 en el Ayuntamiento de Mutxamel
alguno o todos de los tributos establecidos a continuación y relacionados con los establecimientos y la actividad comercial y que
cumplan los requisitos recogidos en la convocatoria:
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles
- Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
OBJETO
Ayudar al pago de los tributos de los titulares de actividades comerciales o propietarios de locales destinados a
establecimientos comerciales en el Municipio de Mutxamel, con el objetivo de paliar la carga fiscal con la que se encuentra quien
decide poner en marcha la apertura de un negocio.
BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS.
Los solicitantes deben encontrarse en situación de haber abonado los recibos correspondientes a los tributos para los que
solicitan la ayuda o justificante de la concesión de aplazamiento/fraccionamiento por el órgano recaudatoria de SUMA Gestión
Tributaria.
Podrán ser beneficiarios quienes ostenten la condición de titulares de actividades comerciales o los propietarios de locales
comerciales que se abran al público radicados en el término municipal de Mutxamel una o varias de las actividades que se indican a
continuación, según el CNAE de la convocatoria.
• Grupo G: comercio al por menor y al por mayor. Excepto reparaciones de vehículos de motor o motocicletas.
• 96.02: peluquerías y otros tratamientos de belleza.
• 43.2: instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción.
• 74.2: actividades de fotografía.
• 79: actividades agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas con los
mismos.
CONCEPTO Y NÚMERO DE TRIBUTOS
La ayuda se concederá en función de los recibos abonados o justificante del aplazamiento/fraccionamiento por el órgano
recaudatorio de SUMA Gestión Tributaria, correspondientes a los siguientes tributos, pudiendo consistir en uno o varios: Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos
CUANTIA DE LAS AYUDAS
La cuantía que se conceda a cada solicitante, será la equivalente al 50% de la cuota anual de los tributos solicitados de los
reseñados en la finalidad de la convocatoria.
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado de impreso, facilitado por el Ayuntamiento de Mutxamel, o descargable de la web
www. mutxamel.org, e irán acompañadas de la documentación e información requeridas en las bases. Se presentarán
preferentemente en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Mutxamel
Las solicitudes deberán presentarse desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP, y hasta el 15 de octubre de
2018.

Esta información tiene carácter ilustrativo, puede conocer el texto íntegro consultando la Convocatoria de ayudas al pago de
tributos relacionados con los establecimientos y la actividad comercial en la localidad de Mutxamel para la anualidad 2018.
Publicadas en el BOP nº 75 de 20 de abril de 2018
En la página web del Ayuntamiento de Mutxamel www.mutxamel.org puede acceder a las bases e impresos de solicitud.
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