
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guia Resum 



QUÈ  SÓN? 

La Generalitat Valenciana, conscient de la complicada situació que estem vivint i que existeixen 

sectors especialment afectats per la mateixa a conseqüència de les restriccions adoptades, aprova 

mitjançant Decret llei 1/2021 de 22 de gener, la creació d'un Pla d'ajudes “Resistir”, dotat amb 

160 milions d'euros, aportats en un 62,5% per la Generalitat, en un 22,5% per les Diputacions 

Provincials, i el 15% restant pels Ajuntaments. 

 

Per a això s'estableix una quantia per municipi, que en el cas de l’Eliana ascendeix a 747.862 €, 

perquè es duguen a terme actuacions encaminades a reforçar els sectors greument afectats i 

pal·liar la deterioració del seu teixit empresarial i del mercat laboral. 

QUI POT SOL·LICITAR-LES? 

Els autònoms o microempreses de fins a 10 treballadors, que exercisquen la seua activitat en els 

sectors detallats en l'annex de present guia, que desenvolupen la seua activitat en el terme 

municipal de l'Eliana  i figuren donats d'alta en el cens d'IAE del municipi. 

 

Solament podran beneficiar-se d'una subvenció per sol·licitant. 

QUINS SÓN ELS REQUISITS? 

A) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom o una microempresa amb una 

màxim de 10 persones treballadores. 

B) Estar donat d'alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors identificats en l'Annex I d’esta 

guia amb data anterior a la publicació de la convocatòria en el BOP. 

C) Que l'autònom o microempresa exercisquen la seua activitat en el terme municipal de l'Eliana 

i figuren donats d'alta en el cens d'IAE del municipi. 

D) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

E) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal 

(AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).  

F) No tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament de L'Eliana.  

2 



QUÈ COBREIXEN LES AJUDES? 

Seran objecte de subvenció la despesa corrent derivada del desenvolupament de l'activitat dels 

autònoms o microempreses, entenent per aquesta, tota despesa fiscalment deduïble a l'efecte de 

l'IRPF i de l'Impost de Societats, sent, entre altres, els següents: 

• Lloguers i rentings 

• Subministraments: llum, telèfon, aigua, gas, Internet, Wifi… 

• Primes de Segurs 

• Serveis de professionals independents: gestors, consultors… 

• Despeses de publicitat 

• Reparacions i manteniment 

• Material d'oficina 

• Despeses de desplaçaments i manutenció 

• Despeses de personal:  

• Quotes efectivament pagades en concepte de cotització com a treballador per 

compte propi en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (o en Mutualitats 

professionals obligatòries)… 

• Quotes de Seguretat Social a càrrec de l'empresa pels seus treballadors/as 

efectivament pagada 

• Nòmines del personal al servei de l'empresa, efectivament pagades. 

 

Aquestes despeses podran haver-se realitzat des de l'1 de maig de 2020* fins al dia de la 

publicació de la convocatòria en el BOP. Hauran de presentar-se les factures originals al costat 

d'un document bancari probatori que han sigut abonades. 

 

En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen 

susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda 

3 

*Aquells  sol·licitants, que no hagen sigut beneficiaris de les subvencions destinades a despesa corrent de l'activitat per a la promoció del comerç, que 
aquest Ajuntament va atorgar en l'exercici 2020, se'ls podrà subvencionar la despesa suportada des d'Abril de 2020. 



QUINA ÉS LA QUANTIA DE LES AJUDES? 

Les ajudes previstes en la present convocatòria disposen d'un import màxim de 747.682 €. La 

quantia de l'Ajuda a l'autònom o microempresa, que reunisca els requisits previstos en les 

presents bases, es correspon amb el següent detall: 

 

A. SECTORS PRIORITARIS (segons annex d’esta guia) 

• Quantitat fixa de 2.000,00 €, per cada persona treballadora autònoma /microempresa, 

amb un màxim de 10 treballadors. 

• Quantitat fixa de 200,00 € per cada persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a 

data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i autònoms. 

 

L'import màxim a percebre no podrà superar els 4.000,00 € per sol·licitant en la primera fase. 

 

B. SECTORS SECUNDARIS (segons annex d’esta guia) 

• Quantitat única i fixa de 500,00 € per cada persona autònoma o microempresa 

COM ES DISTRIBUIRAN LES AJUDES? 

Les ajudes es distribuiran, fins esgotar el crèdit pressupostari, de la següent manera: 

 

Fase 1: 

En primer lloc es distribuiran les ajudes entre els beneficiaris dels SECTORS PRIORITARIS. 

 

Fase 2:  

Si conclosa la Fase 1, no s'haguera esgotat el crèdit disponible, es procedirà a distribuir el sobrant 

entre els beneficiaris dels SECTORS SECUNDARIS, fins a esgotar el crèdit disponible. 

 

Fase 3: 

Si després de la finalització de la Fase 1 i la Fase 2, continuara sense esgotar-se el crèdit inicial 

destinat a la convocatòria es redistribuirà el muntant sobrant entre tots els beneficiaris (SECTORS 

PRIMARIS I SECUNDARIS), dividint aquesta quantitat entre tots els beneficiaris per igual. 

4 



QUINA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR? 

A) PERSONES FÍSIQUES B) PERSONES JURÍDIQUES 

1.- Formulari de Sol·licitud (ANNEX I) 

2.1.- DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel 

passaport  

  

2.1.- CIF de la persona jurídica, societat civil, 

comunitat de béns o altres entitats econòmiques 

sense personalitat jurídica. 

2.2.- Contracte de constitució degudament registrat 

en el PROP de la societat civil, comunitat de béns o 

altres entitats econòmiques sense personalitat 

jurídica, on conste la identificació de la persona que 

presente la sol·licitud en nom de l'entitat. 

2.3.- Escriptura de constitució i els estatuts de la 

persona jurídica actualitzats, inscrits en el 

corresponent Registre, on conste la identificació de 

la persona que presente la sol·licitud en nom de 

l'entitat. 

2.4.- DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel 

passaport de la persona administradora i de la 

persona que presenta la sol·licitud en cas de no ser 

la mateixa.  

3.-  CERTIFICAT DE SITUACIÓ CENSAL actualitzat i amb data posterior la publicació de les presents bases 

en el BOP 

4.-  RELACIÓ NOMINAL DE TREBALLADORS (antic TC2) de desembre de 2020. Només en el cas de tindre 

contractats treballadors i a l'efecte d'acreditar el seu número. 

5.-  ANNEX I: Declaració responsable i autoritzacions per a la consulta interactiva de l'òrgan gestor. 

6.-  ANNEX II: Compte Justificatiu. Relació de despeses i factures originals o rebuts i els seus justificants de 

pagament. 

7.-  ANNEX III: Manteniment de Tercers. 

Els annexos d'aquesta taula es corresponen amb els annexos de la convocatòria 
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QUINES ACTIVITATS PODEN SOL·LICITAR LES AJUDES? – ANNEX I 
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Nª 

ORDEN 

CODIGO 

CNAE 
DESCRIPCIÓN EQUIVALENCIA EPÍGRAFES IAE 

1 4781 
Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac 

en llocs de venda i en mercats ambulants 
E646.6 E663.1 E663.2 E663.3 E663.4 E663.9   

2 4782 
Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat 

en llocs de venda i mercats ambulants 
E663.1 E663.2 E663.3 E663.4 E663.9     

3 4789 
Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i 

mercats ambulants 
E663.1 E663.2 E663.3 E663.4 E663.9     

4 5510 Hotels i Allotjaments Similars E681 E682           

5 5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada E683 E684 E685 E686       

6 5530 Càmpings E687 E687.1 E687.2 E687.3 E687.4     

7 5590 Altres Allotjaments E682 E935 E935.1 E935.2       

8 5610 
Restaurants i llocs de menjars (gelateries haurien d'estar 

incloses en aquest CNAE) 
E671 E671.1 E671.2 E671.3 E671.4 E671.5   

9 5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments E677 E677.1 E677.9         

10 5629 Altres serveis de menjades               

11 5630 Establiments de begudes E672 E673 E674 E675 E676     

12 5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica E963             

13 7911 Activitats de les agències de viatges E755             

14 7912 Activitats dels operadors turístics               

15 7990 
Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els 

mateixos (guies turístics) 
A04 P521 P599 P882 P883     

16 8230 Organització de convencions i fires de mostres E989 E854           

17 9001 Arts escèniques A011 A018 A019 A02 A03 E965 P86 

18 9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques A011 A012 A018 A019 A05 E965 P852 

19 9003 Creació artística i literària A021 A022 A029 A031 A032 A033 A039 

20 9004 Gestió de sales d'espectacles P861 P862           

21 9102 Gestió de sales d'espectacles E966.9 E982.3           

22 9103 Gestió de llocs i edificis històrics E966.9             

23 9311 Gestió d'instal·lacions esportives E967.1 E968.1           

24 9312 Activitats dels clubs esportius E967.2             

25 9313 Activitats dels Gimnasos A04 E942.2 E967.2 E968       

26 9319 Altres activitats esportives A04 E968.1 P886         

27 9321 Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics E981             

28 9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment A018 A019 A05 E965 E969 E979.4   

A) SECTORS PRIORITARIS 
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B) SECTORS SEUNDARIS 

Nª 

ORDEN 

CODIG

O CNAE 
DESCRIPCIÓN EQUIVALENCIA EPÍGRAFES IAE 

1 4511 Venda d'automòbils i vehicles de motor lleugers E654 E654.1       

2 4719 Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats E654.5 E659 E659.8 E659.9   

3 4743 
Comerç al detall d'equips d'àudio i vídeo en establiments 

especialitzats 
E653.2 E657       

4 4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats E651 E651.1       

5 4752 
Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre en establiments 

especialitzats 
E653.3 E653.4       

6 4753 
Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i sòls 

en establiments especialitzats 
E653 E653.1 E653.3     

7 4759 
Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i altres articles 

d'ús domèstic en establiments especialitzats 
E653 E653.1 E653.2 E653.3 E659.2 

8 4761 Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats E659.4         

9 4762 
Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments 

especialitzats 
E659.4         

10 4764 Comerç al detall d'articles esportius en establiments especialitzats E659.6         

11 4765 Comerç al detall de jocs i joguets en establiments especialitzats E659.6         

12 4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats E651.2 E651.4 E651.5 E651.7   

13 4772 
Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments 

especialitzats 
E651 651.6       

14 4776 
Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de 

companyia i aliments per als mateixos en establiments especialitzats 
E659.7         

15 4777 
Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments 

especialitzats 
E659.5         

16 4778 
Un altre comerç al detall d'articles nous en establiments 

especialitzats 
E653.9 E659.3       

17 4779 Comerç al detall d'articles de segona mà en establiments E656         

18 9601 Llavat i neteja de peces tèxtils i de pell E971 E971.1       

19 9529 Reparació d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic E971.3         



QUAN S’HA DE PRESENTAR? 

El termini de presentació serà de 10 DIES HÀBILS a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la 

convocatòria en el BOP. 

ON S’HÁ DE PRESENTAR? 

Les sol·licituds i restant documentació, es presentarà en Instància General a través de la Seu Electrònica de 

l'Ajuntament de l'Eliana. 

 

https://leliana.sedipualba.es/segex/preguntar_entrada_anterior.aspx?tramite=10177 

 

MÉS INFORMACIÓ I ASSESORAMENT 

Aquesta és una GUIA RESUM merament informativa, consulta les bases definitives i completes en la web de 

l'Ajuntament de l'Eliana. 

 

http://www.leliana.es/va/page/exercici-2021 
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670 057 783 (de Dilluns a Divendres de 10 a 13 hores)      

www.leliana.es 

aedl@leliana.es 
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