Convocatòria d'ajudes a emprenedors per a la creació de noves
activitats a Mutxamel. Anualitat 2019.

MEMÒRIA EXPLICATIVA DE DESPESES
L'ajuda consistirà en una quantia econòmica màxima de 2.000 €. Si qui sol·licita presenta pressupostos o justificants de despeses
per import inferior a 2.000 €, l'ajuda que puga concedir-se serà equivalent a l'import contemplat en els pressupostos i factures que
apareguen en esta memòria explicativa de despeses.

DADES DE QUI SOL·LICITA
Nom i cognoms:

NIF:

COMUNIQUE que les despeses previstes per a realitzar l'activitat subvencionada són les següents:
(De les quals adjunte els pressupostos i una vegada fetes aportaré les factures i justificants del pagament realitzat)
Núm. Núm. pressupost
Data pressupost
Concepte
Import (sense
IVA)

A) IMPORT TOTAL PRESSUPOSTOS ( Sense IVA)
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MEMÒRIA EXPLICATIVA DE DESPESES

COMUNIQUE que les despeses ocasionades per a realitzar l'activitat subvencionada han sigut les següents:
(les quals han sigut pagades i adjunte les factures i justificants del pagament realitzat)
Núm.
Núm. factura
Data factura
Data pagament
Concepte
Import (sense
IVA)

B: IMPORT TOTAL FACTURES ( Sense IVA)
Nota: Si no hi ha prou espai, feu una relació en full a part.
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La convocatòria dona suport a les despeses de cotitzacions de Seguretat Social del Règim especial de treballadors
autònoms corresponents als mesos des de l'inici de l'activitat fins a desembre de 2019.
Estes despeses corresponen a cotitzacions previstes a la Seguretat Social en el Règim Especial corresponent
per la meua alta en iniciar una activitat.
Mes

Cotització Seguretat Social Règim Especial de_____________________

Import

C: IMPORT PREVIST TOTAL COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL

Estes despeses corresponen a cotitzacions a la Seguretat Social en el Règim Especial corresponent, que han
sigut abonades, per la meua alta en iniciar una activitat.
Acompanye justificants que han sigut ingressades en la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Mes
Mes cotització Seguretat Social Règim Especial de_____________________
Import

D: IMPORT ABONAT TOTAL COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL

IMPORT TOTAL D'AJUDA SOL·LICITADA ( Sense IVA)

A: IMPORT TOTAL PRESSUPOSTOS
B: IMPORT TOTAL FACTURES
C: IMPORT PREVIST TOTAL COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL
D:IMPORT TOTAL COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL ABONADES
(A+B+C+D) TOTAL IMPORT AJUDA SOL·LICITADA
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MEMÒRIA EXPLICATIVA DE DESPESES

Obtinguda l'ajuda sol·licitada:
1.
Si quan l’heu sol·licitada no heu aportat factures i justificants de pagament per l'import de l'ajuda sol·licitada, heu de
presentar-los com a justificació en el termini establit en la resolució de concessió. El termini per a la justificació estarà comprés dins
de l'any 2019, tot i que es podrà ampliar al 2020 per a justificar les despeses de cotitzacions a la Seguretat Social.
2.
La documentació de caràcter econòmic que s’ha de presentar justificarà les despeses ocasionades en la realització de
l'activitat subvencionada. Ha de presentar-se còpia de les factures o documents de valor probatori equivalent, acreditatius de les
despeses. També es presentarà documentació acreditativa del seu pagament: rebuts, transferències o càrrecs bancaris. Per a la
justificació de la despesa de cotitzacions de l'emprenedor a la Seguretat Social, es presentarà el justificant de l'ingrés en la
Tresoreria General de la Seguretat Social.

Qui sotasigna declara que tota la informació reflectida en esta memòria justificativa de despeses realitzades
correspon a despeses necessàries per a poder iniciar l'activitat.

___________________, _____ de________________ de 2019

___________
Signatura de qui sol·licita
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