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PLA RESISTIR “AJUDES PARÈNTESI” MUNICIPI DE MUTXAMEL.  
SEGONA CONVOCATÒRIA 

 
 
PRIMERA. JUSTIFICACIÓ. 
 
                 El 12 de març de 2021 el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, va acordar la modificació de 
les Bases i la Convocatòria que han de regir en la concessió de les ajudes incloses en el Pla Resistir “Ajudes 
Parèntesi” Municipi de Mutxamel, aprovades pel Ple celebrat el 25 de febrer de 2021. Esta primera 
convocatòria ha estat destinada als sectors econòmics, segons codificació CNAE, establits en l'Annex II 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 per als sectors més afectats per la pandèmia.  
 
 L'article 8.4 del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, establix que “Si en aplicar les ajudes, 
el municipi tinguera un excedent de recursos sense utilitzar per a estos sectors més afectats, podrà dedicar 
este excedent a complementar proporcionalment les ajudes resoltes o dedicar-les a altres activitats també 
afectades per la pandèmia i que no hagen sigut contemplades específicament en els sectors definits en l'Annex 
II.” 
 En la primera convocatòria s'establia per a ser beneficiari de les ajudes, entre d’altres, el requisit de 
tindre el domicili fiscal en el municipi de Mutxamel. Requisit que no ha sigut contemplat de la mateixa manera 
per altres municipis en les seues respectives convocatòries de les ajudes del Pla Resistir, fet que ha originat 
que persones físiques o jurídiques que han sol·licitat les ajudes i l'activitat econòmica de les quals s'ha vist 
afectada per la pandèmia originada pel Covid-19 no hagen sigut beneficiàries de les ajudes del Pla Resistir, 
tant en la convocatòria d'ajudes Parèntesi de l'Ajuntament de Mutxamel com en convocatòries d'Ajudes 
Parèntesi formulades per altres municipis dins del marc del Pla Resistir, perquè no complien amb els requisits 
indicats en les seues respectives convocatòries.  
 
                   Per això, queda justificat que en esta segona convocatòria es contemple el requisit de tindre el 
domicili fiscal o el de desenvolupament de l'activitat en el municipi de Mutxamel, i possibilitar la participació 
en esta nova convocatòria a persones físiques, jurídiques o entitats, l'activitat econòmica de les quals s'ha vist 
afectada per la pandèmia, estant inclosa en els CNAE contemplats en la primera convocatòria, els indicats en 
l'Annex II del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell. 
 
                   Amb data 18 de març, la Direcció General d'Administració Local, òrgan gestor de la Generalitat 
encarregat de la tramitació i la gestió del Pla Resistir, remet als municipis nota informativa sobre determinats 
aspectes relacionats amb l'Art. 8 del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell. 
 
                  La nota informativa permet als municipis, quan tinguen un excedent de recursos sense utilitzar en 
estos sectors més afectats (els inclosos en l'Annex II del Decret llei 1/2021), dedicar-los a altres activitats 
també afectades per la pandèmia i que no hagen sigut contemplades específicament en els sectors definits en 
l'Annex II del citat Decret llei, posant en coneixement als municipis la utilitat de desenvolupar el repartiment 
d'este excedent a favor d'activitats també afectades per la pandèmia no incloses, acudint, amb caràcter 
orientatiu a l'annex I previst en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport 
a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Posant en coneixement que en el cas 
d'aprovar els municipis la concessió d'ajudes a favor d'altres sectors no inclosos en l'annex I del citat Reial 
decret llei 5/2021, l'ajuntament ha d'acreditar que estos han sigut afectats per la pandèmia.  
 
El Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència 
empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19, indica en el seu preàmbul, entre altres termes, que 
“…sobre la base de la informació estadística disponible, s'han incorporat nous sectors manufacturers i de 
serveis que han tingut un impacte significatiu en la seua xifra de negocis derivat de la pandèmia al llarg del 
2020, considerant tant l'índex d'especialització d'estos sectors en el nostre territori com el volum de 
treballadors i treballadores que han estat en situació d'ERTO des de març de 2021...”. Estes noves activitats 
classificades en codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques -CNAE 09- s'afigen als inclosos en 
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l'Annex I del Reial decret llei 5/2021, que s'han vist particularment afectats en l'àmbit del 
territori de la Comunitat Valenciana. 
 
                Per això, queda justificat en esta segona convocatòria contemplar activitats incloses en els CNAE 
reflectits en l'Annex del Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell. 
 
 Després de les resolucions de concessió d'ajudes de la primera convocatòria, es realitza esta segona 
convocatòria del Pla Resistir, Ajudes Parèntesi municipi de Mutxamel, per l'excedent de recursos sense 
utilitzar per a altres sectors econòmics afectats per la pandèmia, que consten com a Annex de les presents 
bases, d'acord amb el llistat CNAE d'activitats contemplades en l'Annex II del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, 
del Consell (DOGV número 3528 de 26 de gener de 2021), l'Annex I del Reial decret llei 5/2001, de 12 de març 
del govern central (BOE número 62 de 13 de març de 2021) i l'Annex del Decret llei 7/2021, de 7 de maig del 
Consell, (DOGV número 9083 de 13 de maig de 2021). 
 
Amb la finalitat d'incloure altres activitats també afectades per la pandèmia el domicili fiscal de la qual o 
d'activitat radica a Mutxamel i no estan contemplades en els Annexos indicats en el paràgraf anterior, concorde 
a l'indicat en la nota informativa remesa per la Direcció General d'Administració Local, seran qui sol·liciten qui 
han d'acreditar que la seua activitat econòmica s'ha vist afectada negativament per la crisi produïda per la 
pandèmia del COVID-19, mitjançant la presentació de declaració responsable d'haver reduït la facturació 
durant el segon trimestre del 2020 en relació amb el primer trimestre del 2020. 

 
SEGONA: OBJECTE. 
 
  En el marc del que disposa el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla 
Resistir, que inclou ajudes parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia, l'objecte 
de les presents bases és la regulació de la concessió directa d'ajudes econòmiques, dirigides a persones 
treballadores autònomes, mutualistes i microempreses de fins a 10 treballadors (inclusivament), que 
reunisquen les condicions exigides en estes bases i desenvolupen una activitat econòmica en un dels sectors 
econòmics  que figuren en l'Annex  de les presents Bases (d'acord amb el codi CNAE), sectors que s'han vist 
més afectats per les mesures legislades de contenció de la pandèmia originades per la Covid-19.  
 
 Les restriccions imposades al conjunt de la ciutadania per causes sanitàries han tingut un impacte 
negatiu en la demanda de serveis i productes que oferixen autònoms i petites empreses, i han afectat el seu 
desenvolupament comercial i empresarial. Per això la finalitat de les ajudes és contribuir al sosteniment de 
les despeses corrents que estos negocis han continuat suportant; malgrat la manca o disminució d'ingressos 
experimentada,  han contribuït d'esta manera a fomentar el manteniment de l'ocupació per compte propi i alié, 
i han evitat així un augment de la taxa de desocupació i dels nivells de precarietat econòmica i social a 
Mutxamel.  
 
TERCERA: BENEFICIARIS DE LES AJUDES I REQUISITS. 
 
 Podran ser beneficiàries d’estes ajudes les persones físiques o jurídiques que reunisquen els requisits 
següents:  
 

1. No haver sigut beneficiari de la primera convocatòria de les Ajudes Parèntesi atorgades per 
l’Ajuntament de Mutxamel ni d’ajudes convocades per altres administracions locals en el marc del Pla 
Resistir de la Generalitat Valenciana. 
 

2. Tindre el domicili fiscal o el de desenvolupament de l’activitat en el municipi de Mutxamel, i que es 
troben d’alta en la data de presentació de la sol·licitud. Tant persones treballadores autònomes com 
microempreses de fins a 10 treballadors. 
Es considerarà com a domicili fiscal i el de desenvolupament de l’activitat els que figuren en el 
certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’AEAT. 
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3. Haver iniciat l’activitat amb data igual o anterior a 31 de desembre de 2020 i mantindre l’activitat 
econòmica d'alta en el moment de presentar la sol·licitud d'estes ajudes. 
 

4. Desenvolupar la seua activitat en un dels sectors econòmics relacionats en l'Annex d’estes Bases o en 
més d’un, d'acord amb el codi CNAE que consta en la corresponent vida laboral d'autònom, vida laboral 
de codi compte de cotització de la microempresa o en el certificat de la Mutualitat. 
 

5. Haver tingut despeses corrents ja abonades, que corresponguen de manera indubtable al 
manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten efectivament 
necessaris entre l'1 d'abril de 2020 i la data de presentació de sol·licitud d'ajuda.  
Estes despeses i justificació no podran haver sigut presentades per a l'obtenció i justificació d'altres 
ajudes públiques. 
L'import de les ajudes no podrà ser superior a l'import de les despeses justificades pels beneficiaris. 
En este cas, la quantia de l'ajuda es minorarà a la quantia justificada.  
 

6. Si l’activitat que desenvolupa qui sol·licita es troba inclosa en la relació de codis CNAE de l’apartat D 
de l’Annex, ha d’acreditar que la seua activitat econòmica s’ha vist afectada negativament per la crisi 
produïda per la pandemia de la COVID-19, presentant declaració responsable de haver reduït la 
facturació durant el segon trimestre del 2020 en relació amb el primer trimestre del 2020. 
 
Queden incloses les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense 

personalitat jurídica legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals 
que motiven la concessió de les subvencions.   

Queden excloses les entitats del sector públic, les associacions, fundacions i entitats sense ànim de 
lucre a excepció d'aquelles donades d'alta en el corresponent epígraf CNAE que tinguen treballadors afiliats 
a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 i que desenvolupen una activitat econòmica de manera 
regular inclosa en els sectors econòmics relacionats en l'Annex  de les presents Bases. 

  En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica 
ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders suficients per a complir les obligacions 
que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, 
l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan 
referència els articles 39 i 65 LGS.  

 Es considera com a microempresa la definida conforme l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 
de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, és a dir, aquella que ocupa un màxim de 10 treballadors, i el 
volum anual de negocis de la qual o el balanç general anual de la qual no supera els 2 milions d'euros 

 
 En relació a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, a causa de la naturalesa de la subvenció i en consideració 

a les circumstàncies que s'expliquen en el paràgraf següent, s'eximix les persones i/o entitats que sol·liciten 
estes ajudes d’estar al corrent en les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social i de no ser 
deutores per reintegrament davant l'Administració. 

  
A causa del caràcter urgent i extraordinari del Pla Resistir que inclou les Ajudes Parèntesi, l'exempció 

prevista en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, troba el seu fonament 
en la naturalesa de la convocatòria del Pla Resistir “Ajudes Parèntesi”, basada en raons d'interés públic, 
derivada de la necessitat d'adoptar mesures de suport que permeten reforçar els sectors a què van dirigides, 
greument afectats en la seua economia; així com a tractar d'evitar una major deterioració del teixit empresarial 
del municipi i ajudar a la conservació de l'ocupació, mitigant les conseqüències socials que suposa la 
paralització de determinades activitats econòmiques 
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QUARTA: DESPESES SUBVENCIONABLES, PRESENTACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS DE PAGAMENT. 

 
1. Seran finançables amb càrrec a les presents ajudes les despeses corrents en què efectivament hagen 

incorregut els beneficiaris i que s'hagen abonat, que corresponguen de manera indubtable al manteniment de 
la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessàries. Despeses 
compreses entre l'1 d'abril de 2020 i la data de presentació de sol·licitud d'ajuda, com ara:  
 

a) Despeses en concepte d'arrendament del local afecte a l'activitat:  
 

Per a justificar-les amb la sol·licitud s'ha d'aportar contracte d'arrendament en vigor i justificant de 
pagament de les mensualitats corresponents, on ha de figurar en el contracte d'arrendament, com a 
arrendatari, la persona física/jurídica que sol·licita les ajudes.  
 
No és subvencionable la part proporcional de la despesa per rendes d'arrendament o quotes 
hipotecàries sobre immobles destinats a habitatge, encara que l'activitat s'exercisca en estos. 
 
b) Les compres de mercaderies i aprovisionaments. Per a justificar-les, s'ha d'aportar factures de les 
compres a proveïdors i documentació acreditativa que s’han abonat. No seran admissibles les 
despeses corresponents a adquisicions de béns que tinguen la consideració d'inventariables i/o 
amortitzables (equips informàtics o audiovisuals, maquinària, vehicles, instal·lacions, etcètera). 

 
c) Despeses en subministraments d'energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions (Internet, telèfon, 
etc.) vinculades al local comercial on desenvolupa l'activitat comercial. Per a la seua justificació s'han 
d'aportar les factures i els justificants de pagament corresponents.  
No és subvencionable la part proporcional de la despesa ocasionada en l'habitatge habitual encara que 
l'activitat s'exercisca en este.  
 
d) Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d'oficina, serveis de 
professionals independents (assessories, consultories, gestories, formació, informàtics i anàlegs), 
equips de protecció individual, primes d'assegurances, publicitat i propaganda vinculades directament 
a l'activitat comercial. Per a justificar-les s'hi han d'aportar les factures i els justificants de pagament 
corresponents.  
 
e) Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l'empresari individual o les 
quotes a càrrec de l'empresa (quota patronal), en cas de tindre treballadors al seu compte. Per a 
justificar-les s'han d'aportar els rebuts de salari, l'acreditació del seu pagament i el de les retencions 
d'IRPF a l’AEAT, així com els documents i justificants de la liquidació i abonament a la Seguretat Social 
de les corresponents quotes. 
 
f) Despeses d'interessos de préstecs vinculats al local afecte a l'activitat. Per a justificar-les s'ha 
d'aportar documentació justificativa de l'entitat financera. On ha de figurar com a titular del préstec la 
persona física/ jurídica que sol·licita l'ajuda. 
No és subvencionable la part proporcional de la despesa ocasionada en l'habitatge habitual encara que 
l'activitat s'exercisca en este.  
 
g) L’Impost sobre  Béns Immobles (IBI) i la Taxa per Recollida de Residus Sòlids Urbans vinculat al 
local afecte a l'activitat. Per a justificar-lo s'ha d'aportar còpia del rebut, que ha d'anar a nom de la 
persona física o jurídica que sol·licita l'ajuda, i justificant d'abonament dels rebuts corresponents. Es 
considerarà l'import proporcional corresponent des de l'1 d'abril de 2020. 
 
h) El lloguer de vehicles comercials afectes a l'activitat. Per a justificar-lo s'han d'aportar les factures 
i justificants de pagament corresponents. 
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i) Les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició de vehicles comercials 
afectes a l'activitat.- Justificat mitjançant rebut de préstec i justificant de pagament bancari, on ha de 
figurar com a titular del préstec la persona física/jurídica que sol·licita l'ajuda.  
 
j) Altres despeses corrents vinculades a l'activitat. Per a justificar-les s'han d'aportar les factures dels 
creditors o proveïdors i justificants de pagament corresponents.  
 

2. Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb 
validesa en el tràfic mercantil. Les factures han d'ajustar-se als requisits establits en el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació.    
 

En concret, les factures han d'estar emeses a nom de la persona o empresa que sol·licita la subvenció. A més, 
han de contindre la informació següent:  

 
● Número de factura i data d'expedició.  
● Nom i cognoms, raó o denominació social completa, número d'identificació fiscal i domicili del 

proveïdor/a.  
● Concepte de la despesa i l’import, que  incloga el preu unitari sense impost, així com qualsevol 

descompte o rebaixa. 
● El tipus impositiu o tipus impositius, si escau, aplicats a les operacions, segons corresponga.  

 
En cap cas s'admetran com a justificants de despesa els albarans, les notes de lliurament ni factures proforma.  
 
3. De les factures i documents ha de deduir-se de manera indubtable que es relacionen directament amb 
l'activitat empresarial de qui sol·licita.   
L'Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment que presente els documents originals objecte de justificació 
de la subvenció. 
 
4. Justificació de pagament: seran subvencionables les despeses efectivament pagades entre l'1  abril 
de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Atesa la forma de pagament, la justificació ha d'efectuar-se 
amb la documentació que s'indica a continuació:  

o transferència bancària: es justificarà mitjançant extracte bancari on figure registrada la despesa i on 
s'identifique el receptor del pagament i la seua coincidència amb l'emissor de la factura o document 
justificatiu de la despesa. 

o domiciliació bancària: es justificarà mitjançant la notificació bancària del deute o còpia d'extracte 
bancari en què figure la despesa. 

o  xec: es justificarà mitjançant còpia del xec emés a nom del proveïdor/a que emet la factura i còpia 
d'extracte bancari en què figure la despesa.  

o pagaments amb targeta: es justificarà mitjançant el document de càrrec del pagament en el compte 
bancari on s'identifique el receptor del pagament i la seua coincidència amb l'emissor de la factura o 
document justificatiu de la despesa. En el cas de tractar-se de persones jurídiques, societat civil, 
comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica: no s'acceptaran 
pagaments realitzats mitjançant targetes que no estiguen a nom de l'entitat. 

o sols s'admeten pagaments en efectiu fins a un import màxim de 300€, IVA exclòs, en el qual conste 
"Vaig rebre en efectiu” i la identificació del perceptor. 

 
5. L'IVA suportat no serà objecte de subvenció. 
6. Estes despeses i la seua justificació no podran haver sigut presentades per a obtindre i justificar altres 

ajudes públiques. 
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CINQUENA . QUANTIA DE LES AJUDES.  
 
1.- La quantia individualitzada a percebre pels beneficiaris es determinarà en la resolució de concessió 
mitjançant l'aplicació dels criteris següents: 

 
A) Una quantitat màxima de 2.000 € per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un 

màxim de 10 treballadors. 
B) Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200 € per cada persona treballadora afiliada a la 

Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'estes microempreses i persones treballadores 
autònomes.  

 
L’import de les ajudes no podrà ser superior a l'import de les despeses justificades pels beneficiaris. En 

este cas, la quantia de l'ajuda es minorarà a la quantia justificada.  
 
Seran beneficiàries individualitzades aquelles persones treballadores autònomes o microempreses que 

desenvolupen una activitat econòmica (s'exclouen autònoms societaris i autònoms col·laboradors).  
 
Per al còmput del nombre de persones treballadores afiliades a la Seguretat Social previst en l'apartat B: 
 

• En el cas de persones treballadores per compte d'altri: s'imputaran els qui figuren donats d'alta 
en el Codi de Compte de Cotització de la persona o empresa que sol·licita a data 31 de desembre 
de 2020. 
 

• En el cas de persones treballadores per compte propi: s'imputaran les persones treballadores 
autònomes que figuren donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a 
data 31 de desembre de 2020. S'inclouen com a persones treballadores autònomes els autònoms 
societaris i autònoms col·laboradors sempre que estos últims es troben enquadrats en algun dels 
supòsits de l'art. 305, punt 2, del Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre, Text Refós de la 
Llei General de la Seguretat Social. 

 
2.- Si el crèdit disponible no és suficient per a atendre el nombre de sol·licituds que complisquen els requisits 
per a accedir a la condició de beneficiaris, es procedirà a la concessió de les ajudes seguint l'ordre de la data 
de registre d'entrada amb la documentació completa, fins a l'esgotament del crèdit. Si no es presenta la 
sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a data de registre d'entrada, a l'efecte de 
concessió d'estes ajudes, la corresponent a l'última presentació de documentació relativa a esta sol·licitud. 
 
3.- Concorde al paràgraf anterior, les sol·licituds que queden registrades amb posterioritat quedaran 
desestimades per falta de crèdit disponible encara que qui sol·licita complisca els requisits per a ser 
beneficiari. 
 
4.- En el cas que una vegada resoltes les sol·licituds d'ajudes quede excedent de recursos sense utilitzar, serà 
l'òrgan competent qui decidisca sobre el repartiment d'este. En cas de repartiment serà a través de l'aprovació 
d'una altra convocatòria o entre els beneficiaris en el Pla Resistir, Ajudes Parèntesi municipi de Mutxamel. En 
este supòsit, la quantitat addicional que li corresponga a cada beneficiari tindrà com a límit màxim l'import de 
les despeses justificades. 
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SISENA:  NOMBRE, FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.  

 
1.- Només podrà presentar-se una única sol·licitud per persona física o jurídica.  Si es presenta més d'una 
sol·licitud, només es tindrà en compte la primera presentada, tenint en compte la data i hora de presentació 

per seu electrònica. 
 
2- La mera presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació de les bases que regixen la convocatòria, i el 
compromís de qui sol·licita de complir amb les obligacions i deures derivats d'estes.  
 

3.- L'admissió a tràmit d'una sol·licitud no generarà cap compromís de concessió d'aquella. 

4.- Les sol·licituds es formalitzaran per escrit en model normalitzat de sol·licitud i aniran acompanyades de la 
documentació indicada en estes bases. 

 
5.- La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mutxamel, en 

la pàgina web (http:/www.mutxamel.org/), on es disposarà la informació i documentació de la convocatòria, 
model normalitzat de sol·licitud, així com les publicacions de les resolució de les ajudes. 

 
6- Si la sol·licitud no reunix els requisits o no s'han presentat els documents exigits, es requerirà a qui sol·licita 

i se li concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè puga esmenar la falta o acompanye els documents 
preceptius, amb indicació que si així no ho fa, es considerarà que desistix de la petició, amb la resolució prèvia 

dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

7- Si no es presenta la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a data de registre 
d'entrada, a l'efecte de concessió d'estes ajudes, la corresponent a l'última presentació de documentació 

relativa a esta sol·licitud.  

8.- El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, i començarà el termini a les 9:00h 
de l'endemà  a la publicació de les presents bases i la convocatòria en el Butlletí de la Província d'Alacant. 

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

 

SETENA. DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER QUI SOL·LICITA. 

1.- El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les ajudes regulades en la present convocatòria 
estarà disponible en la web municipal www.mutxamel.org, ha d'anar firmat per la persona  o entitat  
interessada que sol·licita l'ajuda o el seu representant legal. Se presentarà en la seu electrònica de 
l'Ajuntament de Mutxamel i annexarà la documentació relacionada a continuació:  
 

• Si no té signatura electrònica i actua mitjançant representant per a realitzar per mitjans telemàtics el 
tràmit del procediment: model normalitzat de Poder de representació telemàtica. 

 
• Fotocòpia del CIF de l'empresa i DNI/NIE de qui firma o de qui el representa i firma la sol·licitud. 

 
• Si és el cas, escriptura pública i estatuts o contracte privat de constitució de l'entitat. 

 
• Si és el cas, poder de representació del representant legal de la persona o entitat que sol·licita. 

 
• Certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’AEAT actualitzat. Que servirà per a 
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identificar que el domicili fiscal o lloc on es desenvolupa l’activitat radica en el 
municipi de Mutxamel, així com la data d’alta de l’activitat econòmica. Certificat emés amb data del 
mes de presentació de la sol·licitud. Tret que autoritze l’Ajuntament de Mutxamel per a obtenir les 
dades. 

• Model normalitzat de dades de domiciliació bancària: Fitxa de manteniment de tercers.  
 

• Vida laboral de la persona treballadora autònoma, autònom societari o autònom col·laborador amb 
data d'emissió igual o posterior a 31 de desembre de 2020.  En cas de mutualistes, certificat de la 
Mutualitat on consta alta en data 31 de desembre de 2020. 

 
•  En cas de tindre treballadors al seu càrrec, Informe de vida laboral del codi compte de cotització a 

data 31 de desembre de 2020.  
 
• Declaració responsable firmada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat 

que sol·licita, que contindrà un pronunciament exprés sobre el compliment dels requisits exigits en 
les bases. Declaració incorporada en el model normalitzat de sol·licitud d'ajuda. 

 
• En relació amb la justificació de les despeses: Documentació acreditativa de les despeses corrents i 

del seu justificant d'abonament d'acord amb els requisits d'estes bases.  
 

• Per a les sol·licituds d’activitats de l’ANNEX apartat D: Model Normalitzat de Declaració Responsable 
d’haver reduït la facturació durant el segon trimestre del 2020 en relació amb el primer trimestre del 
2020. 
 

2.- Per al còmput del nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social, es valorarà  la documentació 
següent: 

 Per al còmput de les persones treballadores per compte d'altri: Vida laboral del codi compte 
de cotització a data 31 de desembre de 2020.  

 
 Per al còmput de persones treballadores mutualistes: certificat de la Mutualitat on consta 

d'alta en data 31 de desembre de 2020. 
 

 Per al còmput de persones treballadores per compte propi: Vida laboral de la persona 
treballadora autònoma, autònom societari o autònom col·laborador amb data d'emissió igual 
o posterior a 31 de desembre de 2020.  S'admetran els treballadors autònoms societaris o 
col·laboradors sempre que es troben enquadrats en algun dels supòsits de l'art. 305, punt 2, 
del Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre, Text Refós de la Llei General de la Seguretat 
Social. 

 
3.- L'Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar qualsevol altra documentació complementària a la 
prevista en les presents bases, a fi d'aclarir, amb més detall, algun dels extrems de la documentació 
aportada.  
 
4.- L’Ajuntament podrá exercir la potestat de comprovar el compliment dels requisits que manifesten en 
les declaracions responsables i la resta de documentació presentada.  
 

HUITENA: INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 

1.- La instrucció del procediment correspon a la Unitat de Promoció i Desenvolupament Econòmic, i en 
concret a l'Agència de Desenvolupament Local de Mutxamel, ADL de Mutxamel d'ara en avant. 

 
2.- El procediment de concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concessió directa, i el criteri per a la 
concessió de la subvenció, fins a esgotar el crèdit disponible, serà el moment de la presentació de la sol·licitud 
Si no es presenta la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a data de registre d'entrada,  
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a l'efecte de concessió d'estes ajudes, la corresponent a l'última presentació de documentació relativa a esta 
sol·licitud. 

 
3.- El procediment podrà resoldre's de manera parcial, a mesura que els sol·licitants presenten la 

totalitat de la documentació requerida, i es tramitarà de manera immediata el pagament, sense esperar a la 
resolució de la totalitat de la convocatòria. 

 

 4.-   L'Agència de Desenvolupament Local elaborarà un informe en el qual conste que de la informació 
que té en el seu poder es desprén que les persones o entitats beneficiàries complixen tots els requisits 
necessaris conforme a esta convocatòria per a accedir-hi i s'elevaran les propostes de concessió de 
subvencions a la Tècnica d'Administració General de l'Àrea d'Alcaldia. 

 
NOVENA.- RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT.  

 
1.- Segons l'article 19 de l'Ordenança General de Subvencions Municipal, l'òrgan competent per a 

resoldre les ajudes serà la Junta de Govern Local. No obstant això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia 
Presidència de data 06/04/2021 i número 2021/404, s’avoca la competència per a la gestió econòmica del Pla 
Resistir “Ajudes Parèntesi” del Municipio de Mutxamel anualitat 2021, als efectes de dotar de major agilitat la 
tramitació del gasto i la resolució de les ajudes. 

 
2.- La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions i 

obligacions a les quals està subjecte el beneficiari de les ajudes. 
 
3.- El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 3 mesos, a comptar des de 

l’endemà que acabe el termini per a la presentació de sol·licituds. 
 
4.- Transcorregut el termini de 6  mesos sense que haja recaigut resolució, s'entendrà que la sol·licitud 

d'ajuda resulta desestimada per silenci administratiu. 
 
5.- L'acord serà objecte de publicació en el tauler d'edictes situat en la seu electrònica de l'Ajuntament 

de Mutxamel, situada en la web municipal www.mutxamel.org i esta publicació tindrà els efectes de la 
notificació. 

 
6.- La resolució de concesió posarà fi a la via administrativa,  i serà susceptible de recurs potestatiu de 

reposició davant de l’alcalde president de l’Ajuntament de Mutxamel, en el termini d’un mes des que es 
publique en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Mutxamel, en la seu electrónica ubicada en 
www.mutxamel.org, d'acord amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs contenciós 
administratiu davant la jurisdicció competent, en el termini de dos mesos des de la referida publicació, segons 
el que es disposa en la Llei  29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i 
sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna. 

 
DESENA : PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.   

 La liquidació i pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits 
amb la documentació presentada amb la sol·licitud. L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada, després 
de la resolució, i publicació de la concessió, i es farà mitjançant transferència bancària al compte indicat per 
la persona beneficiària en la Fitxa de Manteniment de Tercers aportada amb la sol·licitud. 

Estes subvencions no requerixen altra justificació que l'acreditació de les condicions i requisits necessaris per 
a accedir a la subvenció, per la qual cosa les subvencions es donaran per justificades en el moment que es 
concedisquen, sense perjudici de les actuacions comprovatòries de l'Administració i el control financer que 
puga estendre's per a verificar-ne l’exactitud. 
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ONZENA. PRESSUPOST APLICABLE 

 La quantia màxima destinada a atendre les subvencions del Pla Resistir ajudes Parèntesi municipi de 
Mutxamel ascendix a 711.753,00 €, de les quals el 62,5% del cost total (444.845,62 €) és sufragat per la 
Generalitat Valenciana. El 22,5% del cost total (160.144,43 €) és finançat per la Diputació Provincial d’Alacant 
i el 15% restant (106.762,95€) és aportat per l’Ajuntament de Mutxamel. 

 L’import total destinat per a atendre esta convocatòria ascendix a 456.709,87€, consignada en 
l’aplicació pressupostària “021.43901.47907 Pla Resistir. Ajudes Parèntesi empreses afectades pandèmia” del 
pressupost municipal de l’Agència de Desenvolupament Local. Import corresponent a l’excedent de la 
convocatòria anterior ja resolta d’Ajudes Parèntesi del Plan Resistir de Mutxamel aprovades pel Ple celebrat 
el 25/02/2021 amb modificació de bases en sessió extraordinària del 12 de març de 2021.  

 
DOTZENA: OBLIGACIONS DE LES PERSONES I ENTITATS BENEFICIÀRIES.  

 
L'acceptació de les subvencions per part de les entitats beneficiàries implica la subjecció a les 

obligacions establides amb caràcter general en les presents bases i altra normativa aplicable en matèria de 
subvencions.  Són obligacions de les persones beneficiàries: 

 
a) Aportar la documentació que figura en les bases. 
b) Complir amb els requisits establits en estes bases per a ser beneficiàries d'estes ajudes. 
c) Proporcionar la informació que els siga sol·licitada per la Regidoria de Promoció i Desenvolupament 

econòmic, a través de l’Agència de Desenvolupament Local, a l'efecte de dur a terme les actuacions 
d'inspecció,  comprovació i control financer previstes per la normativa en matèria de subvencions. 

d) Conservar els documents justificatius de l'aplicació de la subvenció durant un període de quatre anys 
des de la concessió de la subvenció.  

e) Comunicar a l'Ajuntament de Mutxamel altres ajudes públiques o privades que hagen obtingut o 
sol·licitat per a les mateixes activitats.  

f) Comunicar qualsevol modificació que es produïsca respecte a les dades identificatives o a les 
circumstàncies tingudes en compte en el moment de la concessió, així com dels compromisos i 
obligacions assumides per qui siga beneficiari. 

g) Complir les obligacions de les persones beneficiàries de subvencions, establides en l'article 14 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre.  

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 36 i següents 
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. 
 

TRETZENA.- COMPROVACIONS I REINTEGRAMENT DE LES AJUDES 
 

El beneficiari té l'obligació de conservar, durant quatre anys, des de la concessió de l'ajuda, la 
documentació que acredite els requisits que van manifestar en les declaracions responsables i resta de 
documentació presentada. 

 
Durant estos quatre anys, la Regidoria de Promoció i Desenvolupament econòmic, a través de l’Agència 

de Desenvolupament Local, podrà exercir la seua potestat de comprovació del compliment dels requisits 
exigits al beneficiari. 
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L'incompliment de les condicions imposades en estes bases podrà donar lloc al 

reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes, en els termes que preveu l'Ordenança General de 
Subvencions Municipal de l'Ajuntament de Mutxamel, sense perjudici de la imposició de les sancions 
administratives i l'exigència de responsabilitats per la comissió de les infraccions administratives que 
procedisquen previstes en la referida ordenança. 

 
Procedirà el 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. 

 
CATORZENA.-  COMPATIBILITAT CONCURRÈNCIA AMB ALTRES AJUDES 

 
1.- Estes ajudes seran compatibles amb les que es puguen obtindre de qualssevol altres administracions o 
ens públics o privats, estatals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals i concedides per a la mateixa 
finalitat. En este cas, l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en 
concurrència amb altres ajudes supere el cost de l'activitat subvencionada ( Art. 9 del Decret llei 1/2021 de 22 
de gener del Consell) 
 
2.- El beneficiari tindrà l'obligació de comunicar a l'Ajuntament de Mutxamel altres ajudes públiques o privades 
que haguera obtingut per a la mateixa finalitat, així com qualsevol altra incidència o variació que es produïsca 
en relació amb la subvenció concedida.  

3 .- Estes ajudes se sotmeten al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) Núm. 1407/2013 de la 
Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament 
de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352 de 24 de desembre de 2013 (modificat 
pel Reglament (UE) Núm. 972/2020 de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, publicat en el DOUE L215 de 
07.07.2020). Per este motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents: 

a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) Núm. 104/2000 del Consell. 

b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del Tractat).  

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de 
productes agrícoles, en els casos següents: 

  c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'este tipus 
adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.  

 c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat de la mateixa es repercutisca als 
productors primaris.  

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o Estats membres, és a dir, les ajudes directament 
vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres 
despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora. 

e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats. 

2. L'aplicació d'este règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa 
(s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) Núm. 
1407/2013, de la Comissió) no excedirà de 200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. 
Quan una única empresa realitze per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, 
l'import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà de 100.000,00 euros durant qualsevol període 
de tres exercicis fiscals. 

A l'efecte del que es disposa en el paràgraf anterior s'entén per “empresa” qualsevol entitat que exercisca una 
activitat econòmica, amb independència de la seua naturalesa jurídica i de la seua manera de finançament. 



 
 
 

        12 
Este document és solament informatiu, amb contingut de les bases i convocatòria que regulen les ajudes.  

Recomanem el coneixement exprés d’esta, una volta publicades en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.  

 

 
 
QUINZENA.- PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES. 
 
  En compliment amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i 
en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, 
s'informa que les dades personals que es troben en els arxius de l'Ajuntament de Mutxamel, així com els que 
siguen requerits posteriorment per a completar l'expedient als beneficiaris, seran tractats sota la 
responsabilitat de l'Ajuntament de Mutxamel,  per a fins de control administratiu, burocràtic, històric o 
estadístic, i podran ser cedides a altres àrees de l'Administració Pública, per a dur a terme totes aquelles  
tramitacions que siguen oportunes.  
 
 Estes dades es conservaran, en compliment de la normativa legal vigent, i sobre la base de les 
potestats establides a este efecte en la normativa de referència com a Administració Pública. Entenem que 
estes dades corresponen a la pròpia entitat interessada i/o representant legal, i que són certes, exonerant-
nos de qualsevol responsabilitat derivada de la falsedat d'estes. Es garantix l'exercici dels drets d'accés, 
rectificació, portabilitat i supressió de les dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a 
l'Ajuntament de Mutxamel. Si es considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, es podrà 
presentar una reclamació davant l'autoritat de control en www.agpd.es. 
  
 

ANNEX  
SECTORS D'ACTIVITAT BENEFICIARIS DE LES AJUDES PARÈNTESI (2a CONVOCATÒRIA) 

 
A) Codis CNAE inclosos en l'Annex II del Decret llei 1/202, 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. 
 

CNAE Descripció activitat 

4781 
Comerç al detall de productes d’alimentació, 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 cinematogràfica. 

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. 
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CNAE Descripció activitat 

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 entreteniment. 

 
B) Codis CNAE Inclosos en l'Annex I del Reial decret - Llei 5/2021, del 12 de març, de mesures extraordinàries 

de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 
 

CNAE Descripció activitat 

0710 Extracció de minerals de ferro. 

1052 Elaboració de gelats. 

1083 Elaboració de café, te i infusions. 

1101 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques. 

1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites. 

1413 Confecció d'altres peces de vestir exteriors. 

1419 Confecció d'altres peces de vestir i accessoris. 

1420 Fabricació d'articles de pelleteria. 

1439 Confecció d'altres peces de vestir de punt. 

1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb estes. 

1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques. 

1813 Serveis de preimpressió i preparació de suports. 

1814 Enquadernació i serveis relacionats amb esta. 

1820 Reproducció de suports gravats. 

2051 Fabricació d'explosius. 

2441 Producció de metalls preciosos. 

2670 Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic. 

2731 Fabricació de cables de fibra òptica. 

3212 Fabricació d'articles de joieria i articles similars. 

3213 Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars. 

3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial. 

3530 Subministrament de vapor i aire condicionat. 

4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir. 
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CNAE Descripció activitat 

4617 Intermediaris del comerç de productes d’alimentació, begudes i tabac. 

4624 Comerç a l'engròs de cuirs i pells. 

4634 Comerç a l'engròs de begudes. 

4636 Comerç a l'engròs de sucre, xocolate i confiteria. 

4637 Comerç a l'engròs de café, te, cacau i espècies. 

4638 Comerç a l'engròs de peixos i mariscos i altres productes d’alimentació. 

4639 Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes d’alimentació, begudes i tabac. 

4644 Comerç a l'engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja. 

4648 Comerç a l'engròs d'articles de rellotgeria i joieria. 

4719 Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats. 

4724 Comerç al detall de pa i productes de forn, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats. 

4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats. 

4741 
Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments 
especialitzats. 

4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats. 

4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats. 

4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats. 

4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats. 

4777 Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats. 

4799 
Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats 
ambulants. 

4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers. 

4932 Transport per taxi. 

4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p. 

5010 Transport marítim de passatgers. 

5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors. 

5110 Transport aeri de passatgers. 

5221 Activitats annexes al transport terrestre. 

5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors. 

5223 Activitats annexes al transport aeri. 

5813 Edició de periòdics. 

7420 Activitats de fotografia. 

7711 Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers. 

7712 Lloguer de camions. 

7721 Lloguer d'articles d'oci i esportius. 

7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos. 

7729 Lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic. 
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CNAE Descripció activitat 

7733 Lloguer de maquinària i equip d'oficina, inclosos ordinadors. 

7734 Lloguer de mitjans de navegació. 

7735 Lloguer de mitjans de transport aeri. 

7739 Lloguer d'una altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p. 

8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina. 

8299 Altres activitats de suport a les empreses. 

9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals. 

9523 Reparació de calçat i articles de cuir. 

9525 Reparació de rellotges i joieria. 

9601 Llavat i neteja de peces tèxtils i de pell. 

9604 Activitats de manteniment físic. 

 
 
C) Codis CNAE inclosos en l'Annex del Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures 

extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19. 
 

CNAE Descripció activitat 

1102 Elaboració de vins. 

1105 Fabricació de cervesa. 

1310 Preparació i filat de fibres tèxtils. 

1320 Fabricació de teixits tèxtils. 

1330 Acabat de tèxtils. 

1391 Fabricació de teixits de punt. 

1392 Fabricació d’articles confeccionats amb tèxtils, excepte peces de vestir. 

1393 Fabricació de catifes i moquetes. 

1394 Fabricació de cordes, cordells,  fil de 15alomar i xàrcies. 

1395 Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb estes, excepte peces de vestir. 

1396 Fabricació d’altres productes tèxtils d’ús tècnic i industrial. 

1399 Fabricació d’altres productes tèxtils n.c.o.p. 

1411 Confecció de peces de vestir de cuir.  

1412 Confecció de roba de treball. 

1414 Confecció de roba interior. 

1431 Confecció de calceteria. 

1511 Preparació, adobat i acabat del cuir; preparació i tenyit de pells. 

1512 Fabricació d’articles de marroquineria, viatge i de guarnicioneria i talabarderia. 

1520 Fabricació de calçat. 

1623 Fabricació d’altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció. 

1721 Fabricació de paper i cartó ondulats; fabricació d’envasos i embalatges de paper i cartó. 



 
 
 

        16 
Este document és solament informatiu, amb contingut de les bases i convocatòria que regulen les ajudes.  

Recomanem el coneixement exprés d’esta, una volta publicades en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.  

 

 

CNAE Descripció activitat 

1722 Fabricació d’articles de paper i cartó per a ús domèstic, sanitari i higiènic. 

1723 Fabricació d’articles de papereria. 

1724 Fabricació de papers pintats. 

1729 Fabricació d’altres articles de paper i cartó. 

1910 Coqueries. 

1920 Refinament de petroli. 

2030 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d’impremta i massilles. 

2219 Fabricació d’altres productes de cautxú. 

2221 Fabricació de plaques, fulles, tubs i perfils de plàstic. 

2222 Fabricació d’envasos i embalatges de plàstic. 

2223 Fabricació de productes de plàstic per a la construcció. 

2229 Fabricació d’altres productes de plàstic. 

2331 Fabricació de taulells i rajoles de ceràmica. 

2332 Fabricació de rajoles, teules i productes de terres cuites per a la construcció. 

2341 Fabricació d’articles ceràmics d’ús domèstic i ornamental 

2342 Fabricació d’aparells sanitaris ceràmics. 

2343 Fabricació d’aïlladors i peces aïllants de material ceràmic. 

2344 Fabricació d’altres productes ceràmics d’ús tècnic. 

2349 Fabricació d’altres productes ceràmics. 

2370 Cort, tallat i acabat de la pedra. 

2391 Fabricació de productes abrasius. 

2399 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics n.c.o.p. 

2431 Estiratge en fred. 

2432 Laminatge en fred. 

2433 Producció de perfils en fred per conformació amb plegat. 

2434 Trefilatge en fred. 

2512 Fabricació de fusteria metàl·lica. 

2550 Forja, estampació i embotició de metalls, metal·lúrgia de pols. 

2561 Tractament i revestiment de metalls. 

2599 Fabricació d’altres productes metàl·lics n.c.o.p. 

2830 Fabricació de maquinària agrària i forestal. 

2893 Fabricació de maquinària per a la indústria de l’alimentació, begudes i tabacs. 

2910 Fabricació de vehicles de motor. 

2932 Fabricació d’altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor.  

3103 Fabricació de matalassos. 

3109 Fabricació d’altres mobles. 

3220 Fabricació d’instruments musicals. 
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CNAE Descripció activitat 

3240 Fabricació de jocs i joguets. 

3250 Fabricació d’instruments i subministraments mèdics i odontològics. 

4511 Venda d’automòbils i vehicles de motor lleugers. 

4519 Venda de otros vehículos de motor.  

4532 Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor. 

4631 Comerç a l’engròs de fruites i hortalisses. 

4641 Comerç a l’engròs de tèxtils. 

4642 Comerç a l’engròs de peces de vestir i calçat. 

4729 Un altre comerç al detall de productes d’alimentació en establiments especialitzats. 

4742 Comerç al detall d’equips de telecomunicacions en establiments especialitzats. 

4752 Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre en establiments especialitzats. 

4759 Comerç al detall de mobles, aparells d’il·luminació i altres. 

4761 Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats. 

4764 Comerç al detall d’articles esportius en establiments especialitzats. 

4765  Comerç al detall de jocs i joguets en establiments especialitzats. 

4776 
Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a 
estos en establiments especialitzats. 

4778 Un altre comerç al detall d’articles nous en establiments especialitzats. 

4779 Comerç al detall d’articles de segona mà en establiments. 

4931 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p. 

5912 Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió. 

5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica.  

5915 Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo. 

5916 Activitats de produccions de programes de televisió. 

5917 Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo. 

5918 Activitats de distribució de programes de televisió. 

5920 Activitats d’enregistrament de so i edició musical. 

6010 Activitats de radiodifusió. 

6020 Activitats de programació i emissió de televisiò. 

8551 Educació esportiva i recreativa.  

8552 Educació cultural. 

8553 Activitats de les escoles de conducció i pilotatge. 

8559 Una altra educació n.c.o.p. 

8812 Activitats de serveis socials sense allotjament per a persones amb discapacitat. 

9602 Perruqueries i altres tractaments de bellesa. 
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D) Sobre la base de la nota informativa emesa per la Direcció General d'Administració Local en data 18 de 
març de 2021, en relació a la segona convocatòria del Pla Resistir, l'Ajuntament de Mutxamel també 
admetrà les sol·licituds d'activitats incloses en els codis CNAE següents.  
Els sol·licitants que realitzen activitats incloses en la relació següent de CNAE han d'acreditar que la seua 
activitat econòmica s'ha vist afectada negativament per la crisi produïda per la pandèmia de la COVID-19.  
Es requerix presentació de declaració responsable d'haver reduït la facturació durant el segon trimestre 
del 2020 en relació amb el primer trimestre del 2020.  

 
CNAE Descripció activitat 

0161 Activitats de suport a l'agricultura. 

0162 Activitats de suport a la ramaderia. 

0163  Activitats de preparació posterior a la collita. 

0164  Tractament de llavors per a reproducció. 

0240 Serveis de suport a la silvicultura. 

0322  Aqüicultura en aigua dolça. 

1071  Fabricació de pa i de productes frescos de forn i pastisseria. 

1039 Un altre processament i conservació de fruites i hortalisses. 

1085 Elaboració de plats i menjars preparats. 

1089 Elaboració d'altres productes d’alimentació n.c.o.p. 

3314 Reparació d'equips elèctrics. 

4321 Instal·lacions elèctriques. 

4322 Lampisteria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat. 

4329 Altres instal·lacions en obres de construcció. 

4332 Instal·lació de fusteria. 

4333 Revestiment de sòls i parets. 

4334 Pintura i envidrament. 

4520 Manteniment i reparació de vehicles de motor. 

4632 Comerç a l'engròs de carn i productes carnis. 

4633 Comerç a l'engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles. 

 4711 
Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes d’alimentació, 
begudes i tabac.  

4721 Comerç al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats. 

4722 Comerç al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats. 

4723 Comerç al detall de peixos i mariscos en establiments especialitzats. 

4753 
Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i sòls en establiments 
especialitzats. 

4754 Comerç al detall d'aparells electrodomèstics en establiments especialitzat. 

4775 Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzat. 

7311 Agències de publicitat. 

7731 Lloguer de maquinària i equip d'ús agrícola. 
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CNAE Descripció activitat 

8130 Activitats de jardineria. 

8510 Educació preprimària. 

8520 Educació primària. 

8532 Educació secundària tècnica i professional. 

9521 Reparació d'aparells electrònics d'àudio i vídeo d'ús domèstic. 

9522 Reparació d'aparells electrodomèstics i d'equips per a la llar i el jardí. 

9529 Reparació d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic. 

9609 Uns altres serveis personals n.c.o.p. 

 


