Convocatòria aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Mutxamel en sessió
celebrada el dia 28 de febrer de 2019
Publicada en el Bolletí Oficial de la Província d’Alacant
Nª 63 de 1 d’abril de 2019.

Resum CONVOCATÒRIA D'AJUDES A LA MODERNITZACIÓ I PRESÈNCIA EN LÍNIA DEL COMERÇ
LOCAL DE MUTXAMEL. Anualitat 2019
OBJECTE
Ajudar treballadors autònoms o microempreses, que desenvolupen l’activitat empresarial amb un
establiment obert al públic en la localitat de Mutxamel, en la millora estètica de l'establiment i en la visibilitat
i presència en línia, per afavorir la comercialització dels productes i serveis que el beneficiari hi oferix a través
d'internet.
DESTINATARIS DE LES AJUDES.
Podran ser beneficiaris de les ajudes, autònoms o microempreses que desenvolupen, en un establiment
comercial o de serveis personals situat en el terme municipal de Mutxamel, una o diverses de les activitats que
s'indiquen a continuació, segons la Classificació d'Activitats Econòmiques (CNAE):
• Grup G: Comerç al detall 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 lampisteria i altres instal·lacions en obres de
construcció.
• 74.2: activitats de fotografia.
• 79: activitats agències de viatge, operadors turístics, servei de reserva i activitats
relacionades amb aquests.
Si en el mateix establiment dos o més autònoms o microempreses exercixen alguna d'eixes activitats, només
es concedirà ajuda a un d'ells.
REQUISITS DE QUI SOL·LICITA
Entre altres, el sol·licitant ha de complir els següents requisits:
- Tindre la condició legal d'autònom o microempresa.
- Realitzar alguna de les activitats incloses en la base de “Destinataris de les ajudes”.
- Que l'establiment comercial es trobe en el terme municipal de Mutxamel.
- Que les inversions i despeses subvencionables es realitzen des de l'1 de setembre de 2018.
ACTIVITAT SUBVENCIONABLES I PERÍODE D'EXECUCIÓ.
Podran ser objecte de subvenció les inversions i despeses realitzades a partir de l’1 de setembre de
2018 , destinades a :.
• L'adequació interior i exterior de l'establiment comercial que afecten el condicionament, la distribució
o la millora de la imatge exterior i interior de l’establiment: mobiliari comercial, reparacions,
optimització dels recursos destinats a la il·luminació, la implantació de tècniques innovadores
d'aparadorisme, de disseny i d'ambientació del punt de venda, rètols, etc.
• La implantació o millora de la presència en línia dels productes o serveis oferits en l'establiment: gestió
de xarxes socials, pàgines web, botiga en línia, etc.
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QUANTIA I COMPATIBILITAT DE LES AJUDES
1.- Ajuda econòmica per import de 1.000 € per beneficiari. Per al cas de sol·licitants que presenten
pressupost o justificants de despeses per import inferior a 1.000 €, l'ajuda que puga concedir-se serà
equivalent a l'import contemplat en els pressupostos o factures, reflectits en la memòria descriptiva que es
presente.
2.- Si dos sol·licitants compartixen per al desenvolupament de les seues activitats respectives el mateix
establiment, es concedirà ajuda a un d'ells, perquè l'objectiu de la convocatòria és la modernització i presència
en línia del comerç obert al públic.
2.- Les activitats podran ser objecte d'altres subvencions públiques, i serà obligatòria la declaració dels
cofinançaments que hi haja. En cap cas l'import de la subvenció podrà ser de tal quantia que la suma de la
subvenció concedida juntament amb altres ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat supere el cost
de l'activitat subvencionada.
LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds s'ajustaran al model normalitzat d'imprés, facilitat per l'Ajuntament de Mutxamel, que es pot
descarregar en la web www.mutxamel.org, i aniran acompanyades de la documentació i informació requerides
en les bases. Es presentaran preferentment en l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament
de Mutxamel.
Les sol·licituds han de presentar-se des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP, i fins al 31
d'agost de 2019.
CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les ajudes es concediran conformement als principis de publicitat, concurrència i objectivitat, i es tramitaran
a través del procediment de concurrència competitiva, i s’establirà com a criteri de prelació l'ordre de
presentació de la sol·licitud en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Mutxamel, sempre que qui sol·licita
reunisca els requisits exigits en la convocatòria i acompanye la documentació establida en les bases.
Si beneficiaris de l’ajuda per a la mateixa finalitat en edicions anteriors, presenten una nova sol·licitud
d'ajudes dins de la nova convocatòria per al 2019, aquesta nova sol·licitud serà resolta una vegada siguen
resoltes les sol·licituds presentades per la resta de sol·licitants, sempre que quede crèdit disponible.
Si s’ha presentat sol·licitud d'ajudes dins de la convocatòria d’“Ajudes a emprenedors/ores per a la
creació de noves activitats en la localitat de Mutxamel, anualitat 2019”, i aquesta ha sigut resolta
favorablement; i també sol·liciten ajudes dins de la convocatòria d’“Ajudes per a la modernització i presència
en línia del comerç local a Mutxamel 2019”, aquesta nova sol·licitud serà resolta una vegada siguen resoltes les
sol·licituds presentades per la resta de sol·licitants, sempre que quede crèdit disponible.
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LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES, JUSTIFICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT.
1.- La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada complits i justificats documentalment els requisits
establits per a accedir a la condició de beneficiari, mitjançant la presentació de la documentació indicada, i es
lliurarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda reconeguda a cada beneficiari, mitjançant transferència bancària.
2.- Si el beneficiari, en el moment de la sol·licitud de l'ajuda, no ha aportat factures i justificants de pagament
per l'import de l’ajuda de la convocatòria, ha de presentar-los per a justificar-la en el termini establit en la
resolució de concessió. El termini per a la justificació estarà comprés dins de l'any 2019.
OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
En tot cas, els beneficiaris de les subvencions municipals han de donar compliment de les obligacions
genèriques previstes en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Mutxamel. Específicament,
els beneficiaris han de complir, entre altres establides en les bases les obligacions següents:
•
•
•

Per al cas de disposar d'un altre establiment fora de la localitat, declaració jurada que les inversions
es duran a terme en l'establiment situat a Mutxamel.
Adoptar les mesures de difusió de caràcter públic del finançament de l'activitat que siga
objecte de la subvenció mitjançant la llegenda “amb el suport de l'Ajuntament de Mutxamel”,
seguida de l'anagrama, segons el model tipogràfic oficial que facilitarà l’Ajuntament.
Aportar un reportatge d'almenys 3 fotografies en suport digital, on es puga veure el resultat de la
modernització realitzades (comparativa d'imatges, abans i després).

La mera presentació de la sol·licitud suposa que l'acceptació de les bases que regixen la convocatòria i el
compromís de l'entitat sol·licitant de complir amb les obligacions i deures derivats d'aquestes.

Aquesta informació té caràcter il·lustratiu, pot conéixer el text íntegre consultant la Convocatòria d'ajudes per a la
modernització del comerç local, anualitat 2019.
Publicades en el BOP núm. 63 de 1 d’abril de 2019.
En la pàgina web de l'Ajuntament de Mutxamel www.mutxamel.org pot accedir a les bases i impresos de sol·licitud.
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