SOL·LICITUD D'AJUDES AL PAGAMENT DE TRIBUTS RELACIONATS AMB ELS ESTABLIMENTS I
L'ACTIVITAT COMERCIAL A MUTXAMEL. EXERCICI 2019.

Núm. EXPEDIENT:

I. DADES DE L'EMPRESA O PERSONA FÍSICA QUE SOL·LICITA L'AJUDA
NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL

NIF / CIF

DOMICILI SOCIAL

LOCALITAT

ADREÇA DEL LOCAL DESTINAT A ACTIVITAT COMERCIAL:

CODI POSTAL
LOCALITAT:

ACTIVITAT COMERCIAL QUE ES FA EN EIXE LOCAL ( Indiqueu l'epígraf de l'IAE)
NOM COMERCIAL
TELÈFON DE CONTACTE

E-MAIL

Pel que fa a l'AJUDA QUE SOL·LICITEU,
(tributs abonats el 2019:

Contribuent de l'IBI 2019 i titular de l'activitat comercial que es fa en eixe local.
Contribuent de la taxa per recollida de residus sòlids urbans 2019 i titular de
l'activitat comercial que es fa en eixe local.
MARQUEU L'OPCIÓ PERTINENT:
Contribuent de l'IBI 2019 i propietari del local amb activitat comercial.
Contribuent de la taxa per recollida de residus sòlids urbans 2019 i propietari del
local amb activitat comercial.
II. DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (Ompliu si qui sol·licita és una empresa).
NOM I COGNOMS

NIF

DOMICILI

LOCALITAT

TELÈFON DE CONTACTE

E-MAIL

CODI POSTAL

Faig constar expressament que actue com a ____________________________________________ de l'empresa citada en l'apartat I, que
serà la beneficiària final de l'ajuda.
Qui firma es fa responsable de la veracitat de les dades aportades, i declara que coneix i accepta les Bases Reguladores d'esta
convocatòria d'ajudes al pagament de tributs relacionats amb els establiments i l'activitat comercial a Mutxamel, exercici 2019; que hi
complix tots els requisits i obligacions exigits; i que destinarà l'import de la subvenció sol·licitada a la finalitat indicada.
_______________________, _____ de ________________________ de 2019.

Firma de qui sol·licita
A/A ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL.
Documentació que s'adjunta (còpia i original per a compulsar)
Fotocòpia del DNI de qui sol·licita i preferentment titular del tribut, o del primer
titular. Si es sol·liciten ajudes per a més d'un tribut, a nom de diferents titulars han
de presentar-se tantes fotocòpies de DNI, com sol·licituds
d'ajuda s'efectuen.
En cas de representant legal: Fotocòpia del DNI i acreditació de la representació
legal (model normalitzat).
Declaració responsable (model normalitzat) de requisit de qui sol·licita i d'estar
al corrent d'obligacions tributàries.
Declaració responsable d'altres ajudes rebudes.

Fitxa de manteniment de tercers on conste l'IBAN
complet, preferentment a nom del titular del tribut
(model normalitzat).
Còpia del rebut o rebuts dels tributs per als quals es
sol·licita l'ajuda, amb justificant que ha sigut
efectivament abonat o justificant de la concessió de
l’ajornament/fraccionament.
Còpia de la llicència d'obertura de l'establiment i
escriptura de propietat del local comercial per als
quals sol·licita l'ajuda.

