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

OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. AUTORITZACIÓ A L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
Sr. / Sra. ________________________________________________________________________________
amb DNI / NIE ______________________Domicili ____________________________________________
Municipi: ____________________Província: _____________________ CP ___________________

Les bases de la convocatòria, establix les obligacions següents del beneficiari:
Amb independència de les obligacions genèriques previstes en l'Ordenança General de Subvencions de
l'Ajuntament de Mutxamel, són exigibles les obligacions específiques següents:
a) L'Ajuntament ha de rebre proposta i autoritzar qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es
produïsca en la destinació de la subvenció.
b) Proporcionar en tot moment la informació que els siga demanada respecte de la subvenció concedida i
sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament de Mutxamel.
c) Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, no
comunicats en la sol·licitud inicial.
d) Adoptar les mesures de difusió de caràcter públic del finançament de l'activitat que siga objecte de la
subvenció mitjançant la llegenda “Amb el suport de l'Ajuntament de Mutxamel”, seguida de l'anagrama,
segons el model tipogràfic oficial que facilitarà l'Ajuntament.
i) El beneficiari ha de mantenir l'activitat per a la qual sol·licita l'ajuda com a mínim un any, a comptar des de
l'alta en el Cens d'Obligats Tributaris. En cas contrari, ha de retornar l'ajuda atorgada de forma proporcional
als mesos d'inactivitat.
Perquè l'Ajuntament de Mutxamel puga comprovar el compliment de l'apartat anterior i agilitar la
comprovació:

Autoritze l'Ajuntament de Mutxamel que demane a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària el
certificat en el Cens d'obligats tributaris.
No autoritze l'Ajuntament de Mutxamel que demane a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
el certificat en el Cens d'obligats tributaris. Per la qual cosa, si sóc beneficiari de la subvenció
sol·licitada, aportaré el certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite el
manteniment de l'activitat per a la qual sol·licite la subvenció durant un any.
________________________, ______ de _______________________ de 2019

Firmat, _______________________________

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

