Convocatoria de Ayudas a la Modernización y presencia on line del
comercio local de Mutxamel.
Anualidad 2019

DECLARACIÓ REQUISITS DE QUI SOL·LICITA
Sr./Sra. ______________________________________________________________________________
amb DNI/NIE___________________ Domicili ________________________________________________
Municipi: ___________________Província: _______________

CP ___________________________

Declare que tinc la condició legal següent (marqueu el que procedisca)
Condició legal d'autònom: Persona física que de forma habitual, personalment, directa i per compte
propi, fora de l'àmbit de direcció i organització d'una altra persona, realitza una activitat econòmica o
professional a títol lucratiu.
Condició legal de microempresa: Aquella que ocupa a menys de 10 persones i el seu volum de negocis
anual o el balanç anual dels quals no supera els 2 milions d'euros.
Declare responsablement:
1.

Que l'establiment comercial on destinaré les inversions subvencionables es troben en el terme
municipal de Mutxamel i que estes inversions (les despeses que presente a fi d'obtindre ajuda en
esta convocatòria) es realitzaran durant l'exercici 2019.

2.

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'administració estatal, autonòmica i local i amb
la Seguretat Social.

3.

No tindre pendent de justificar alguna subvenció de l'Ajuntament de Mutxamel pagada
anteriorment, una vegada transcorregut el termini establit de justificació.

També declare davant de l’Ajuntament de Mutxamel que conec les circumstàncies establides en l'Art. 13.2,
13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de Subvencions, sobre requisits per a obtindre la condició
de beneficiari, i, conseqüentment, expose:
Opció A:
Que, com a empresari individual, no em trobe en concurrència amb cap de les esmentades
circumstàncies.
Opció B:
Que l'empresa que represente _____________________________________________________ amb
CIF: ___________________ , no es troba en concurrència amb cap de les circumstàncies esmentades.

“De conformitat amb el que es disposa en l'article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció comporta
l'autorització perquè l'Ajuntament obtinga l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social”
____________, _____ d’ _______________ de 2019

Firmat ________________________________________

