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

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES DESPESES QUE ES REALITZARAN.

L'ajuda a atorgar consistirà en una quantia econòmica de 1.000 €. Per a qui presenten pressupostos 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 que apareixen en esta memòria descriptiva.

DADES DE QUI SOL·LICITA
Nom i cognoms:

NIF:

CONCEPTES DE DESPESES SUSCEPTIBLES DE SUPORT
Despeses realitzades des de l’1 de setembre de 2018, o que es realitzaran, fins al 31 d'agost de 2019 (termini màxim per
a presentació de sol·licituds) per a l'adequació interior i exterior de l'establiment comercial que afecta el
condicionament, la distribució o la millora de la imatge interior i exterior de l’establiment: mobiliari comercial,
reparacions, optimització dels recursos destinats a la il·luminació, millores en disseny i ambientació del punt de venda,
rètol, etc., així com, 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.
Relació de despeses numerades que ja han sigut realitzats i pagades. S’adjuntaran les factures i justificants de
pagament (rebuts, transferència, càrrecs bancaris)
Núm.

Proveïdor

Data factura

Data pagament
factura

Tipus de despesa/inversió: Descripció i
finalitat

Import
(sense IVA)

A: IMPORT TOTAL FACTURES
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Relació prevista de despeses que es realitzaran a partir de la presentació de la sol·licitud. Adjunte pressupostos o
document equivalent.
Núm.

Proveïdor

Data
pressupost

Tipus de despesa/inversió: Descripció i finalitat

Import
(sense IVA)

B: IMPORT TOTAL PRESSUPOSTOS
Total ( A+ B )
Nota: Si no teniu espai suficient, feu una relació en full a part.
Qui sotasigna declara que la informació reflectida en esta memòria descriptiva de despeses, corresponen a
inversions realitzades a partir d'1 de setembre de 2018 o que es realitzaran abans del 31 d’agost de 2019, en un
establiment comercial de Mutxamel, amb l'objectiu de millorar la imatge exterior/interior de l'establiment o la
presència en línia.
___________________, _____ de________________ de 2019

____________________________
Signatura de qui sol·licita
Notes:
Atés el que regula la convocatòria d'ajudes
•

Per al còmput total de les despeses realitzades i pagades, no es tindrà en consideració l'import corresponent a l'IVA.

•

La memòria descriptiva de despeses anirà acompanyada de pressupostos o document equivalent. En el cas de despeses
indicades en la memòria que ja s'hagueren realitzat en el moment de la sol·licitud, s'acompanyarà còpia de les factures
o documents de valor probatori equivalent, acreditatius de les despeses. També es presentarà documentació que
acredite el pagament: rebuts, transferències o càrrecs bancaris.

•

Si qui sol·licita, no ha aportat factures i justificants de pagament per l'import de l'ajuda de la convocatòria , en el moment
de sol·licitar l'ajuda, ha de presentar-ho a l'efecte de justificar-la en el termini establit en la resolució de concessió. El
termini de justificació estarà comprés dins de 2019
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