Convocatòria aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Mutxamel en sessió
celebrada el dia 28 de febrer de 2019.
Publicada en el Bolletí Oficial de la Província d’Alacant
Nª 63 de 1 d’abril de 2019.

RESUM CONVOCATÒRIA D'AJUDES Al PAGAMENT DE TRIBUTS RELACIONATS AMB ELS ESTABLIMENTS I
L'ACTIVITAT COMERCIAL EN LA LOCALITAT DE MUTXAMEL, anualitat 2019
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a ajudar al pagament de tributs, dels titulars
d'activitats comercials o propietaris de locals a Mutxamel. Els tributs objecte de l'ajuda seran:
- Impost sobre Béns Immobles.
- Taxa per Recollida de Residus Sòlids Urbans.
DESTINATARIS DE LES AJUDES.
Podran ser beneficiaris qui tinguen la condició de titulars d'activitats comercials o els propietaris de locals comercials que
s'òbriguen al públic radicats en el terme municipal de Mutxamel, on tinga lloc una e les activitats que s'indiquen a continuació, segons
el CNAE de la convocatòria.
•
Grup G: Comerç al detall i a l'engròs. Excepte reparacions de vehicles de motor o motocicletes.
•
96.02: Peluqueries i altres tractaments de bellesa.
•
43.2: Instal·lacions elèctriques, de lampisteria i altres instal·lacions en obres de construcció.
•
74.2: Activi tats de fotografia.
•
79: Activitats d’agències de viatges, operadors turístics, serveis de reserva i activitats que s’hi relacionen.
CONDICIONS DE LES AJUDES.
Qui sol·licita ha de trobar-se en situació d'haver abonat els rebuts corresponents als tributs per als quals sol·licita l'ajuda o
justificant de la concessió d'ajornament/fraccionament per l'òrgan recaptatòria de SUMMA Gestió Tributària.
La convocatòria va dirigida a la concessió d'ajudes corresponents als tributs abonats l'any 2019.
CONCEPTE I NOMBRE DE TRIBUTS
L'ajuda es concedirà en funció dels rebuts abonats, corresponents als tributs de l’IBI i Taxa per Recollida de Residus Sòlids Urbans.
QUANTIA DE LES AJUDES
La quantia màxima que es concedirà a cada sol·licitant, serà l'equivalent al 50% de la quota anual de cadascun dels tributs.
LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.
Les sol·licituds s'ajustaran al model normalitzat d'imprés, facilitat per l'Ajuntament de Mutxamel, que es pot descarregar en la web
www. mutxamel.org, i aniran acompanyades de la documentació i informació requerides en les bases. Es presentaran preferentment
en l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Mutxamel.
Les sol·licituds han de presentar-se des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP, i fins a l'15 d'octubre de 2019.

Aquesta informació té caràcter il·lustratiu, podeu conéixer el text íntegre consultant la Convocatòria d'ajudes al pagament de
tributs relacionats amb els establiments i l'activitat comercial en la localitat de Mutxamel per a l'anualitat 2019.
Publicades en el BOP núm. 63-de 1 d’abril de 2019.
En la pàgina web de l'Ajuntament de Mutxamel www.mutxamel.org pot accedir a les bases i impresos de sol·licitud.
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