Convocatòria d'Ajudes a emprenedors/ores per a la creació
de noves activitats a Mutxamel. Anualitat 2019.

SOL·LICITUD D'AJUDES A EMPRENEDORS/ORES PER A LA CREACIÓ DE NOVES
ACTIVITATS A MUTXAMEL, anualitat 2019
I DADES DE L'EMPRESA O PERSONA FÍSICA QUE SOL·LICITA L'AJUDA

Núm. EXPEDIENT:

NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL

NIF / CIF

NOM COMERCIAL

Data d'alta en la declaració censal:
(Data d'inici de l'activitat: Ha de ser des de l'1 de setembre de 2018)
LOCALITAT
CODI POSTAL

DOMICILI SOCIAL
ADREÇA DE L'ESTABLIMENT:

TELÈFON DE CONTACTE

LOCALITAT:

CORREU ELECTRÒNIC

Tipus d'activitat de l'empresa ______________________
_________________________________________________

Codi segons classificació nacional d'activitats
econòmiques (CNAE)

II. DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT ( Ompliu si la sol·licita 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 a
que serà la beneficiària final de la subvenció.

l'Apartat I,

III. DESTINATARI DE L'AJUDA SOL·LICITADA ( Condició de qui sol·licita segons la base tercera de la convocatòria)
( Marqueu solament una de les opcions).
Em trobe sense ocupació abans de començar l'activitat.
Treballe amb un contracte a temps parcial que no superava el 25%. de la jornada completa, abans de començar l'activitat.
Sóc autònom o microempresa, que he començat una nova activitat després de l'1 de setembre de 2018, mitjançant un contracte de traspàs. L'ajuda sol·licitada és per
als gastos d'este contracte.

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 a emprenedors/ores per a la creació de noves activitats a Mutxamel, anualitat 2018; que hi complix tots els
requisits i obligacions exigits; i que destinarà l'import de la subvenció a la finalitat indicada.
___________, _____ d' ________________________ de 2019.

Firma de qui sol·licita
A/A ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL.
Documentació que adjunta (còpia i original per a compulsar)
A) Documentació identificativa de qui sol·licita i, si cal, de representant legal:
Si és persona física Fotocòpia DNI /NIE.
En cas de societats: Còpia de l'escriptura de constitució i/o estatuts, número d'inscripció en
el registre corresponent i Targeta d'Identificació Fiscal.
En el cas de comunitats de béns: Escriptura pública o contracte privat de constitució de la
societat inscrit en el registre mercantil.

C) Altra documentació.
Dades de domiciliació bancària: Fitxa de manteniment de tercers.
Memòria descriptiva de l'activitat que es farà (model normalitzat).
Memòria de gastos. Cal aportar pressupost i/o factures i documentació
acreditativa del pagament.
Alta en el Cens d'obligats tributaris.

Representant legal: Fotocòpia del DNI i acreditació de la representació legal (model
normalitzat).

Resolució o certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social que el
titular i/o la resta de socis estan inclosos en el règim especial corresponent de la
Seguretat Social.

B) Declaracions responsables en models normalitzats:

Informe de vida laboral de qui sol·licita, emés per la TGSS i si cal informe de
vida laboral de socis o comuners.

Condició de beneficiari. Llei 38/2003. Obligacions tributàries.
De subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat.
Obligacions del beneficiari. Autorització a l'Ajuntament de Mutxamel.
Si cal, de complir els requisits que definixen la microempresa.
En cas de comunitats de béns: declaració dels comuners

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Ajuntament de Mutxamel vos informa que les dades personals
obtingudes mitjançant este document/ imprés/ formulari i altres que es puguen adjuntar, seran incorporades en un fitxer automatitzat per al seu tractament; que la recollida i
tractament d'estes dades té com a finalitat la gestió adequada de la vostra sol·licitud així com la possibilitat d'informar-vos sobre qüestions relacionades amb la formació,
l'ocupació i la promoció empresarial a Mutxamel, i que, d'acord amb la citada Llei Orgànica, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a

l'Ajuntament de Mutxamel.

