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ANNEX I. CODIS CNAE   beneficiaris ajudes 

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.
1411 Confecció de peces de vestir de cuir.
1413 Confecció d'altres peces de vestir exteriors.
1414 Confecció de roba interior.
1419 Confecció d'altres peces de vestir i accessoris.
1420 Fabricació d'articles de pelleteria.
1439 Confecció d'altres peces de vestir de punt.
1512 Fabricació d'articles de marroquineria, viatge i de guarnicioneria i talabarteria.
1520 Fabricació de calçat
1623 Fabricació d'altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció.
1629 Fabricació d'altres productes de fusta.
1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes.
1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques.
1813 Serveis de preimpressió i preparació de suports.
1814 Enquadernació i serveis relacionats amb aquesta.
1820 Reproducció de suports gravats.
2051 Fabricació d'explosius.
2441 Producció de metalls preciosos.
2550 Forja, estampació i embutició de metalls.
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.
3299 Altres indústries manufactureres n.c.o.p.
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
3530 Subministrament de vapor i aire condicionat.
4321 Instal·lacions elèctriques.
4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir.
4617 Intermediaris del comerç de productes alimentosos, 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 alimentosos.
4639 Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac.
4642 Comerç a l'engròs de peces de vestir i calçat.
4644 Comerç a l'engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.
4648 Comerç a l'engròs d'articles de rellotgeria i joieria.
4672 Comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics.
4673 Comerç a l'engròs de fusta, materials de construcció.
4676 Comerç a l'engròs d'altres productes semielaborats.
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4719 Altre comerç al detall en establiments no especialitzats.
4724 Comerç al detall de pa i productes de fleca, 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.
4752 Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre 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 especialitzats.
4759  Comerç  al  detall  de  mobles,  aparells  d'il·luminació  i  altres  articles  d'ús  domèstic  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.
4776 Comerç al detall de flors, plantes, llavors i fertilitzants.
4777 Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.
4778 Altre comerç al detall d'articles nous en establiments especialitzats.
4799 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.
5530 Càmpings i aparcaments de caravanes.
5590 Altres allotjaments.
5610 Restaurants i llocs de menjars.
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
5629 Altres serveis de menjars.
5630 Establiments de begudes.
5813 Edició de periòdics.
5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica.
5915 Activitats de producció cinematogràfica i vídeo
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.
7733 Lloguer de maquinària i equip d'oficina, inclosos ordinadors.
7734 Lloguer de mitjans de navegació.
7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.

Object 1



                 
   

Excm. Ajuntament d'Alacant

PLA AJUDES 
DIPUTACIÓ AJUNTAMENT

7739 Lloguer d'una altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p.
7911 Activitats de les agències de viatges.
7912 Activitats dels operadors turístics.
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina.
8230 Organització de convencions i fires de mostres.
8560 Activitats auxiliars a l'educació.
9001 Arts escèniques.
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques.
9003 Creació artística i literària.
9004 Gestió de sales d'espectacles.
9102 Activitats de museus.
9103 Gestió de llocs i edificis històrics.
9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
9200 Activitats de jocs d'atzar i apostes
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 i els parcs temàtics.
9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment.
9523 Reparació de calçat i articles de cuir.
9525 Reparació de rellotges i joieria.
9529 Reparació d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic.
9601 Rentada i neteja de peces tèxtils i de pell.
9602 Perruqueries i altres tractaments de bellesa.
9604 Activitats de manteniment físic.
9609 Altres serveis personals n.c.o.p.
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