Convocatoria de Ayudas a la modernizacinó y presencia
on line del comercio local de Mutxamel. Anualidad 2019

SOL·LICITUD D'AJUDES A LA MODERNITZACIÓ I PRESÈNCIA EN LÍNIA
DEL COMERÇ LOCAL DE MUTXAMEL. Anualitat2019
I. DADES DE L'EMPRESA O PERSONA FÍSICA QUE SOL·LICITA L'AJUDA

Núm. EXPEDIENT:

NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL

NIF / CIF

NOM COMERCIAL
DOMICILI SOCIAL

LOCALITAT

ADREÇA DE L'ESTABLIMENT:

TELÈFON DE CONTACTE

CODI POSTAL

LOCALITAT:

CORREU ELECTRÒNIC

VA SOL·LICITAR AJUDA MODERNITZACIÓ COMERÇ LOCAL A MUTXAMEL EN 2017 i/o 2018? SÍ
Codi de tipus d'activitat de l'empresa,
en la CNAE:
_________________________________
___________________________
_________________________________
___________________________

NO

Es dona suport en esta convocatòria les activitats següents incloses en la Classificació Nacional
d'Activitats Econòmiques (CNAE):
Grup G: Comerç al detall i a l'engròs. Excepte reparació de vehicles de motor i motocicletes.
Secció 96.02: Perruqueria i altres tractaments de bellesa.
43.2: Instal·lacions elèctriques de lampisteria i altres instal·lacions d'obres en construcció.
74.2: Activitats de fotografia.
79: Activitats d'agències de viatge, operadors turístics, serveis de reserves i activitats que s’hi
relacionen.

II. DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT ( Omplir si qui sol·licita és una empresa).
NOM I COGNOMS

NIF

DOMICILI

LOCALITAT

TELÈFON DE CONTACTE

CORREU ELECTRÒNIC

CODI POSTAL

Faig constar expressament que actue en qualitat de ____________________________________________ de l'empresa citada en
l'apartat I, que és la beneficiària final de la subvenció.
Qui sotasigna es fa plenament responsable de la veracitat de les dades aportades, i declara, així mateix, conéixer i acceptar les Bases Reguladores d'esta
convocatòria d'ajudes a la modernització i presència en línia del comerç local de Mutxamel, anualitat 2019, i que complix amb tots els requisits i obligacions
exigits en estes.; i que destinarà l'import de la subvenció que sol·licita a la finalitat indicada.

___________, _____ de ________________________ de 2019
Signatura de qui sol·licita
A/A ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL.
Documentació a aportar juntament amb esta sol·licitud (còpia i
original per a compulsa)
A) Documentació identificativa de qui sol·licita i, si cal, del representant
legal:
Si és persona física Fotocòpia DNI /NIE
En el cas de societats i comunitats de béns, escriptura pública o contracte
privat de constitució de la societat, inscrits en el Registre Mercantil.
Representant legal: Fotocòpia del DNI i acreditació de la representació
legal (model normalitzat).
B) Declaracions responsables en models normalitzats:
Requisit de qui sol·licita.
D'ajudes obtingudes per a la mateixa finalitat.
Obligacions del beneficiari. Declaració lloc d'inversions.

C) Una altra documentació
Dades de domiciliació bancària: Fitxa de manteniment de
tercers
Memòria descriptiva de les despeses que es realitzaran o ja
realitzats des d'1 de setembre 2018 per a la modernització de
l'interior i/o exterior de l'establiment i la presència en línia, amb
la seua valoració econòmica (model normalitzat).
Acompanyada de pressupostos o document equivalent, i/ o
factures amb documents acreditatius del pagament.
Certificat actualitzat de situació en el Cens d'Activitats
Econòmiques de l’AEAT on aparega el tipus d'activitat
empresarial que exerceix.
Còpia de la llicència d'obertura de l'establiment pel qual
sol·licita l'ajuda per a les despeses que hi ha realitzat
relacionades amb la modernització o la presència en línia, del
comerç local de Mutxamel.

