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Convocatòria d’Ayudes a la modernització del comerç local de 

Mutxamel. Anualidat 2018.

SOL·ICITUD D'AJUDES A LA MODERNITZACIÓ  
DEL COMERÇ LOCAL DE MUTXAMEL. Anualitat 2018 

NUM. EXPEDIENT:        

I. DADES DE L'EMPRESA O PERSONA FÍSICA QUE SOL·LICITA L'AJUDA 

NOM I COGNOMS   /  RAÓ SOCIAL NIF  /  CIF

NOM COMERCIAL

DOMICILI SOCIAL LOCALITAT CODI POSTAL

ADREÇA DE L'ESTABLIMENT: LOCALITAT:

TELÈFON DE CONTACTE EMAIL

VA SOL·LICITAR AJUDA MODERNITZACIÓ COMERÇ LOCAL A MUTXAMEL EN 2017?   SI                              NO   

Codi de tipus d'activitat de  l'empresa, 
en la CNAE: 
_________________________________
_________________________ 
_________________________________
_________________________ 

Es dóna suport en esta convocatòria a les activitats següents incloses en la Classificació 
Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE): 
Secció G: Comerç a la menuda i a l'engròs. Excepte reparació de vehicles de motor i 
motocicletes.
Grup 96.02: Perruqueria i altres tractaments de bellesa. 
43.2: Instal·lacions elèctriques de llanterneria i altres instal·lacions d'obres en construcció. 
74.2: Activitats de fotografia. 
79: Activitats d'agències de viatge, operadors turístics, servicis de reserves i activitats 
relacionades amb els mateixos. 

II. DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT ( Omplir si qui sol·licita és una empresa)

NOM I COGNOMS    NIF

DOMICILI LOCALITAT CODI POSTAL

TELÈFON DE CONTACTE EMAIL

Faig constar expressament que actue com a ____________________________________________ de l'empresa citada en  l'apartat I,  que serà 
la beneficiària final de la subvenció. 

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 la modernització del comerç local de Mutxamel, anualitat 2018 i hi complix amb tots els requisits i obligacions exigits; i que 
destinarà l'import de la subvenció que sol·licita a la finalitat indicada.  

___________,  _____ de ________________________ de 2018. 

Firma de qui sol·licita 

A/A ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL.

Documentació que s'ha d'adjuntar-hi (còpia i original per a compulsar)
A) Documentació que identifique a qui sol·licita i, si cal, de representant 
legal:

 Si és persona física Fotocòpia DNI /NIE. 
 Si es tracta de societats i comunitats de béns, escriptura pública o 

contracte privat de constitució de la societat, inscrits al Registre Mercantil.
 Representant legal: Fotocòpia del DNI i acreditació de la representació 

legal (model normalitzat). 

B) Declaracions responsables en models normalitzats:
 Requisits de qui sol·licita.
 D'ajudes obtingudes per a la mateixa finalitat.
 Obligacions de qui és beneficiari. Declaració lloc d'inversions. 

C) Altra documentació.
 Dades de domiciliació bancària: Fitxa de manteniment de 

tercers.
 Memòria descriptiva dels gastos fets o que es faran des de l’1 

de setembre en 2017 y 2018, per a la modernització de l'interior o 
exterior de l'establiment, amb la valoració econòmica (model 
normalitzat). Acompanyada de pressupostos o document 
equivalent,  o factures si ja s'han pagat, amb documents 
acreditatius del pagament.

 Certificat actualitzat de situació en el Cens  d'Activitats 
Econòmiques de l'AEAT, on aparega el tipus d'activitat 
empresarial que exercix.

 Còpia de la llicència d'obertura de l'establiment per al qual 
sol·licita l'ajuda per a la modernització del local. 

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.



                              
  

Convocatoria de Ayudas a la modernización del comercio 

local de Mutxamel. Anualidad 2018

SOLICITUD DE AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN  
DEL COMERCIO LOCAL DE MUTXAMEL. Anualidad 2018 

Nº EXPEDIENTE:      
    

I. DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA SOLICITANTE DE LA AYUDA  

NOMBRE Y APELLIDOS   /  RAZÓN SOCIAL 

 

NIF  /  CIF 

NOMBRE COMERCIAL 

DOMICILIO SOCIAL 
 

LOCALIDAD 
 

CÓDIGO POSTAL 
 

 

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 
 
 

LOCALIDAD: 

TELÉFONO DE CONTACTO 
 

EMAIL 
 

¿SOLICITÓ AYUDA MODERNIZACION COMERCIO LOCAL EN MUTXAMEL EN 2017?   SI                           NO    
 

Código de tipo de actividad de la 
empresa, en la  C.N.A.E: 
_________________________________
___________________________ 
_________________________________
___________________________ 
 
 
 

Se apoyan en esta convocatoria las siguientes actividades incluidas en la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE):  

Grupo G: Comercio al por menor y al por mayor. Excepto reparación de vehículos de motor y 

motocicletas. 

Sección 96.02: Peluquería y otros tratamientos de belleza. 

43.2: Instalaciones eléctricas de fontanería y otras instalaciones de obras en construcción. 

74.2: Actividades de fotografía. 

 79: Actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades 

relacionadas con los mismos. 

 
 

II. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE ( Rellenar en caso que el solicitante señalado en el apartado I, sea una empresa). 

NOMBRE Y APELLIDOS    NIF 
 

DOMICILIO LOCALIDAD 
 

CÓDIGO POSTAL 
 

TELÉFONO DE CONTACTO 
 

EMAIL 
 

Hace constar expresamente que actúa en calidad de ____________________________________________ de la empresa citada en el 

apartado I, siendo ésta la beneficiaria final de la subvención. 

 
El abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos aportados, y declara, asimismo, conocer y aceptar las Bases Reguladoras 

de esta Convocatoria de ayudas a la modernización del comercio local de Mutxamel, anualidad 2018 y cumplir con todos los requisitos y obligaciones 

exigidos en las mismas. Así como, destinar el importe de la subvención que solicita a la finalidad indicada. 

En ___________, a _____ de ________________________ de 2018 

 

Firma del solicitante 

 

A/A ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL. 

Documentación a aportar junto con esta solicitud (copia y original 
para compulsa) 
A) Documentación identificativa del solicitante y, en su caso, de su 

representante legal: 

 Si es persona física Fotocopia DNI /NIE  

 En el caso de sociedades y comunidades de bienes, escritura pública o 

contrato privado de constitución de la sociedad, inscritos en el Registro 

Mercantil. 

 Representante legal: Fotocopia del DNI y acreditación de la 

representación legal (modelo normalizado). 

 

B) Declaraciones responsables en modelos normalizados: 

 Requisito del solicitante. 

 De ayudas obtenidas para la misma finalidad. 

 Obligaciones del beneficiario. Declaración lugar de inversiones. 

 

C) Otra documentación. 

 Datos de domiciliación bancaria: Ficha de mantenimiento 

de terceros. 

 Memoria descriptiva de los gastos a realizar o realizados 

desde 1 de septiembre 2017 y 2018 para la modernización del 

interior y/o exterior del establecimiento, con su valoración 

económica (modelo normalizado). Acompañada de 

presupuestos o documento equivalente, y/ o facturas con 

documentos acreditativo de su pago. 

 Certificado actualizado de situación en el Censo de 

Actividades Económicas de la AEAT en el que aparezca el tipo 

de actividad empresarial que ejerce. 

 Copia de la licencia de apertura del establecimiento por el 

que solicita la ayuda para los gastos realizados en él 

relacionados con la modernización del local. 

 

  
"En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Mutxamel le informa que los datos 

personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/ impreso/ formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser incorporados a un fichero automatizado 

para su tratamiento. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la adecuada gestión de su solicitud así como, la posibilidad de 

ofrecerle información sobre cuestiones relacionadas con la formación, empleo y la promoción empresarial en el municipio de Mutxamel. De acuerdo con lo previsto en la citada  

Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Mutxamel



                               

Convocatòria d'ajudes a la modernització  

del comerç local de Mutxamel. Anualitat 2018 

ACREDITACIÓ DE REPRESENTACIÓ LEGAL

Sr./Sra.  _____________________________________________________________                  com a 

______________                                                                                          de 

l'empresa __________________   __   __________  amb CIF 

núm.    ____ 

CERTIFIQUE:

Que  _______________________________________________________ actua com a representant 

legal d'esta empresa  per a presentar i firmar la sol·licitud i la documentació requerida, per a la 

“Convocatòria Pública d'Ajudes a la Modernització del Comerç Local de Mutxamel, anualitat 2018”, 

convocada per l'Ajuntament de Mutxamel. 

___________, _____de ________  de  2018. 

  Firmat, ____________________

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL



                               

Convocatòria d'ajudes a la modernització  

del comerç local de Mutxamel. Anualitat 2018 

ACREDITACION DE REPRESENTACIÓN LEGAL 

D./Dª  ______________________________________________________________________                     

en calidad de ______________                                                                                          

de la Empresa __________________   __   __________  con 

C.I.F. nº    ____ 

CERTIFICA: 

 Que D./Dª            actúa 

como Representante Legal de esta Empresa para la firma y la presentación de la solicitud y 

documentación requerida, para la “Convocatoria Pública de ayudas a la modernización del comercio 

local de Mutxamel, anualidad 2018”, convocada por el Ayuntamiento de Mutxamel. 

En ___________ a _____de ________  de  2018. 

  Fdo.____________________ 

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL



                              

Convocatòria d'ajudes a la modernització 

del comerç local. Anualitat 2018

DECLARACIÓ REQUISITS DE QUI SOL·LICITA.

Sr./Sra.  __________________________________________________________________________ 

DNI/NIE___________________ Domicili  ___________________________________ 

Municipi: ___________________Província: _______________     CP  _________________

� Declare que tinc la condició legal següent ( marqueu el que procedisca) 

  Condició legal d'autònom: Persona física que realitza de forma habitual, personalment, 
directament i pel seu compte, sense dependre de cap altra persona, una activitat econòmica o 
professional lucrativa.  

  Condició legal de microempresa: Aquella que ocupa a menys de 10 persones amb un volum de 
negocis o balanç anual que no supera els 2 milions d'euros. �

� Declare responsablement:

1. Que l'establiment comercial on faré les inversions subvencionables es troba a Mutxamel. I 
que estes inversions (les despeses que presente per a obtenir ajuda en esta convocatòria) 
es farà durant l'exercici 2018. 

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

3. Que no tinc pendent justificar cap subvenció de l'Ajuntament de Mutxamel, rebuda abans 
i acabat el termini de justificació. 

� També declare que conec l'art. 13.2, 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, sobre requisits per a obtenir la condició de beneficiari, i expose: 

 Opció A: 

Que, com a empresari individual, no em trobe incurs en cap de les circumstàncies que impedixen ser 
beneficiari de subvencions públiques. 

 Opció B:  

Que l'empresa _____________________________ amb CIF: ___________________ , a la qual 
represente, no em trobe incurs en cap de les circumstàncies que impedixen ser beneficiari de 
subvencions públiques.

“De conformitat amb 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”

____________,  _____  de  _______________  de  2018
  

Firmat, ________________________________________ 

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL



                              

Convocatoria de Ayudas a la 

modernización del comercio local 

Anualidad 2018

DECLARACION REQUISITOS DEL SOLICITANTE. 
 

D / Dª  __________________________________________________________________________ 

Con DNI/NIE___________________ con Domicilio  ___________________________________ 

Municipio: ___________________Provincia: _______________     C.P.  _________________ 

� Declaro que obtento la condición legal siguiente (marque la que proceda) 

 

  Condición legal de autónomo: Persona física que realiza de forma habitual, persona, directa y por 

cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica 

o profesional a título lucrativo.  

  Condición legal de microempresa: Aquella que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de 

negocios anual o cuyo balance anual no supere los 2 millones de euros.  

� Declaro responsablemente: 

 

1. Que el establecimiento comercial en el que destino las inversiones subvencionables se 

encuentran en el término municipal de Mutxamel. Y que estas inversiones (los gastos que 

presento al objeto de obtener ayuda en esta convocatoria) se realizan durante el ejercicio 2018. 

 

2. Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la administración estatal, autonómica y 

local y con la Seguridad Social. 

 

3. No tener pendiente de justificar alguna subvención del Ayuntamiento de Mutxamel pagada 

anteriormente, una vez transcurrido el plazo establecido para su justificación. 

 

� Igualmente declaro ante el Ayuntamiento de Mutxamel que conozco las circunstancias establecidas 

en el Art. 13.2, 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, sobre requisitos 

para obtener la condición de beneficiario, y, consecuentemente, expongo: 

 

 Opción A: 
 

 Que, actuando como empresario individual, no se encuentra en concurrencia con ninguna de 

las mencionadas circunstancias. 
 

 Opción B:  

 

 Que la empresa _____________________________ con CIF: ___________________   

la cual represento, no se encuentra en concurrencia con ninguna de las mencionadas circunstancias. 

 ‘‘De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, la presentación de la solicitud de 

subvención comporta la autorización para que el Ayuntamiento obtenga la acreditación del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y de seguridad social’’ 

 

Declaración que efectúo en ____________, a  _____  de  _______________  de  2018 

  

 

 

Fdo. D/ Dª ________________________________________ 



                              

Convocatòria d'ajudes a emprenedors per a la creació de 

noves activitats a Mutxamel. Anualitat 2018.

DECLARACIÓ RESPONSABLE D'AJUDES REBUDES

Sr. / Sra.______________________________________________________________________     

amb DNI / NIE  __________________ Domicili______________________________________ 

Municipi: ________________________ Província: ____________________CP  _______________�

� Declare,

1.) En cas de Persones físiques: 

Que no he sol·licitat ni percebut cap altra subvenció que coincidisca amb la sol·licitada 
per a la mateixa finalitat i per a les mateixes despeses subvencionades per l'Ajuntament de Mutxamel. 

Que he sol·licitat o percebut, per a la mateixa finalitat i  per a les mateixes despeses 
subvencionades, les ajudes següents: 

Objecte de l'ajuda i despeses subvencionades Import 
concedit 

Data de 
concessió 

Organisme que 
concedix

   

   

2.) En cas d'empreses  

Nom de l'empresa________________________________________CIF:  _________________ 

Que esta empresa/entitat,  a la qual represente, no ha  sol·licitat ni percebut cap altra 
subvenció que coincidisca amb la sol·licitada, per a la mateixa finalitat i per a les mateixes despeses 
subvencionades per l'Ajuntament de Mutxamel. 

Que esta empresa/entitat, a la qual represente, ha sol·licitat o percebut, per a la mateixa 
finalitat i  per a les mateixes despeses subvencionades per l'Ajuntament de Mutxamel, les ajudes 
següents: 

Objecte de l'ajuda i despeses subvencionades Import 
concedit 

Data de 
concessió 

Organisme que 
concedix

   

   

També em compromet a comunicar a l'Ajuntament de Mutxamel les ajudes que s'obtinguen en 
el futur.

________________________,  ______  de  _______________________  de  2018. 

Firmat, __________________________________ 

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
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Convocatòria d'ajudes a la modernització 

del comerç local de Mutxamel. Anualitat 2018

COMPLIMENT REQUISITS MICROEMPRESA

_____________________________________________________________________ 

amb DNI/NIE_______________ i  domicili social a  ________________________________ 

Municipi: ______________________Província: ____________     CP  _________________ 

DECLARE a l'Ajuntament de Mutxamel que l'empresa _____________________________-

___________ amb CIF: ___________________________, a la qual represente, ocupa menys de 10 

persones i el seu volumen de negocis anual o balanç general anual no supera els 2 milions d'euros. 

____________,  _____  de  _______________  de  2018. 

  

Firmat,  ________________________________



                             

Convocatòria d'ajudes a la modernització 

del comerç local de Mutxamel. Anualitat 2018

CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEFINEN A MICROEMPRESA 

D / Dª  _____________________________________________________________________ 

Con DNI/NIE_______________ y  domicilio social en  ________________________________ 

Municipio: ______________________Provincia: ____________     C.P.  _________________ 

DECLARA ante el Ayuntamiento de Mutxamel que la empresa _____________________________-

___________ con CIF: ___________________________ 

,la cual represento, ocupa a menos de 10 personas y su volumen de negocios anual o balance general 

anual no supera los 2 millones de euros. 

Declaración que efectúo en ____________, a  _____  de  _______________  de  2018. 
  

Fdo. D/ Dª ________________________________



                             

Convocatòria d'ajudes a la modernització 

del comerç local de Mutxamel. Anualitat 2018

DECLARACIÓ COMUNERS COMUNITAT DE BÉNS

_________________________________________, amb NIF: _______________________ i 

__________________________________________, amb NIF: ____________________, com a 

comuners de la Comunitat de Béns “_____________________________________, amb CIF 

__________________. 

En relació a la sol·licitud presentada a l'Ajuntament de Mutxamel, a la convocatòria  d'ajudes a 

emprenedors/ores per a la creació de noves activitats a la localitat de Mutxamel, anualitat 2018: 

DECLAREM RESPONSABLEMENT:  

- Que ens comprometem a executar les activitats objecte de la subvenció al 50 % cadascun.  

- Que l'import de la subvenció que es concedix s'aplica amb el mateix percentatge a cadascun 

dels comuners. 

____________,  _____  de  _______________  de  2018. 
  

Firmat ___________________________       Firmat ____________________________



                             

Convocatòria d'ajudes a la modernització 

del comerç local de Mutxamel. Anualitat 2018

DECLARACION COMUNEROS COMUNIDAD DE BIENES 

D. _________________________________________, con NIF: _______________________ y D. 

__________________________________________, con NIF: ____________________, como 

comuneros de la Comunidad de Bienes “_____________________________________, con CIF 

__________________. 

En relación con la solicitud presentada ante el Ayuntamiento de Mutxamel, a la convocatoria de 

ayudas a emprendedores/as por la creación de nuevas actividades en la localidad de Mutxamel, 

anualidad 2018: 

DECLARAMOS RESPONSABLEMENTE:  

- El compromiso de ejecución de las actividades objeto de la subvención al 50 % cada uno.  

- Que el importe de la subvención que se conceda se aplica con el mismo porcentaje a cada uno 

de los comuneros.  

Declaración que efectuamos en ____________, a  _____  de  _______________  de  2018. 
  

Fdo. D/ Dª ___________________________       Fdo. D/ Dª ____________________________
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Convocatòria d'ajudes a la modernització 

del comerç. local Anualitat 2018

OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. DECLARACIÓ LLOC D'INVERSIONS

Sr. / Sra. ______________________________________________________________________________ 

amb DNI / NIE  ______________________ Domicili  ____________________________________________ 

Municipi: ____________________Província: _____________________     CP  ___________________

D'acord amb el punt sisé de les bases de la convocatòria, 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 de Mutxamel ha de rebre i autoritzar qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es puga 
produir 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-hi l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, que no s'havia especificat 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. 

e) Emprar les ajudes en aquells conceptes i quanties que siguen expressament objecte de subvenció i en els 
terminis que s'assenyalen. 

f) Si es té un altre establiment fora de la localitat de Mutxamel, declaració jurada que les inversions es duran a 
terme en l'establiment situat a Mutxamel.  

g) Un reportatge amb almenys 5 fotografies en suport digital on es puga veure el resultat de la modernització 
realitzada (comparativa d'imatges abans i després) 

Amb la finalitat de complir l'apartat f) anterior (marqueu el que procedisca): 

 Declare que les inversions (les despeses que presente a fi d'obtenir ajuda en esta  convocatòria) 
són per a l'establiment que tinc situat a Mutxamel.  

 Declare que dispose d'un altre establiment fora de la localitat de Mutxamel i que les inversions  (les 
despeses que presente a fi d'obtenir ajuda en esta convocatòria) són per a  l'establiment que tinc situat a 
Mutxamel.  

________________________,  ______  de  _______________________  de  2018 

 Firmat,  __________________________________  

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL



                              

Convocatoria de Ayudas a la modernización  

del comercio local.  Anualidad 2018  

OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO. DECLARACIÓN LUGAR DE INVERSIONES 
 

D / Dª  ____________________________________________________________________________________ 

con DNI / NIE  ________________________Con Domicilio en  ____________________________________________ 

Municipio: ____________________Provincia: _____________________     C.P.  ___________________ 

El punto sexto de las bases de la Convocatoria, establece las siguientes Obligaciones del beneficiario:   
 
Con independencia de las obligaciones genéricas previstas en la Ordenanza General de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Mutxamel, son exigibles las siguientes obligaciones específicas: 

 

a) Proponer al órgano concedente cualquier cambio que, dentro de la misma finalidad, se pueda producir en 

el destino de la subvención que, si se procede, debe ser expresamente autorizado el ayuntamiento. 

 

b) Proporcionar en todo momento la información que los sea pedida respecto de la subvención concedida y 

someterse a las actuaciones de comprobación del Ayuntamiento de Mutxamel. 

 

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas por la misma finalidad, no 

comunicados en la solicitud inicial. 

 

d) Adoptar las medidas de difusión de carácter público de la financiación de la actividad que sea objeto de la 

subvención mediante la leyenda ‘‘con el apoyo del Ayuntamiento de Mutxamel’’, seguida del anagrama, 

según el modelo tipográfico oficial que facilitará el propio Ayuntamiento. 

 

e)  Emplear las ayudas en aquellos conceptos y cuantías que sean expresamente objeto de subvención y en 

los plazos que se señalen. 

 

f) Para el caso de disponer de otro establecimiento fuera de la localidad de Mutxamel, declaración jurada de 

que las inversiones se llevarán a cabo en el establecimiento ubicado en Mutxamel.  

 

g) Un reportaje con al menos 5 fotografías en soporto digital donde se pueda ver el resultado de la 

modernización realizada (comparativa de imágenes antes y después). 

 

Con la finalidad de cumplir el apartado f) anterior (marque la que proceda): 

 

�        Declaro que las inversiones (los gastos que presento al objeto de obtener ayuda en esta convocatoria) son 

para el establecimiento que tengo ubicado en Mutxamel.  

 

�       Declaro que dispongo de otro establecimiento fuera de la localidad de Mutxamel y que las inversiones (los 

gastos que presento al objeto de obtener ayuda en esta convocatoria) son para el establecimiento que tengo 

ubicado en Mutxamel.  

 
 

En _____________________,  ____  de  _______________________  de  2018 

 

 

 

 

 

 Fdo: D/ Dª __________________________________  
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Convocatòria d'Ajudes a la modernització del  

comerç local.  Anualitat 2018.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE GASTOS  

L'ajuda a atorgar consistirà en una quantia econòmica de 1.000 €. Per a qui presente pressupostos o justificants de gastos per 
un import inferior a 1.000 €, l'ajuda equivaldrà a l'import contemplat als pressupostos i factures que apareguen en esta 
memòria descriptiva. 

DADES DE QUI SOL·LICITA
Nom i cognoms: NIF: 

CONCEPTES DE GASTOS A QUÈ ES DÓNA SUPORT 
Gastos que s'han fet o es faran des de l’1 de setembre de 2017 fins el 30 d’agost del 2018 (termini màxim per a la 
presentació de sol·licituds) per a la modernització de l'interior o exterior de l'establiment comercial, saló de perruqueria i 
estètica, situat a Mutxamel: mobiliari comercial, reparacions, optimització de recursos destinats a l'enllumenat, la 
implantació de tècniques innovadores d'aparadorisme, de disseny i d'ambientació del punt de venda, entre d'altres. 

Relació de gastos numerats que ja s'han fet i pagat. Adjunteu factures i justificants de pagament (rebuts, transferència, 
càrrecs bancaris) 

Núm. Proveïdor Data factura Data pagament 
factura 

Tipus de gasto/inversió: Descripció i 
finalitat 

Import 
 (sense IVA) 

    

    

    

     

    

    

    

    

     

A: IMPORT TOTAL FACTURES 
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Convocatòria d'Ajudes a la modernització del  

comerç local.  Anualitat 2018.

Relació de gastos numerats que es faran després de presentar la sol·licitud. Adjunteu pressupostos o document 
equivalent.  

Núm. Proveïdor Data 
pressupost 

Tipus de gasto/inversió: Descripció i finalitat Import  
(sense IVA) 

    

   

    

    

    

    

B: IMPORT TOTAL PRESSUPOSTOS

Total ( A+ B )
Nota: Si no teniu prou espai, feu una relació en un full a banda.

Qui firma declara que la informació que apareix en esta memòria descriptiva de gastos correspon a inversions 
realitzades a partir de l’1 de setembre de 2017 o que realitzaré en el 2018, en un establiment comercial a Mutxamel, 
amb l'objectiu de millorar la imatge interior o exterior de l'establiment.

___________________, _____ de________________ de 2018 

____________________________ 
Firma de qui sol·icita.

Notes:
Atesa la convocatòria de les ajudes 

• Per al còmput total dels gastos realitzats i pagats no es tindrà en consideració l'import corresponent a l'IVA. 
• La memòria descriptiva de gastos anirà acompanyada de pressupostos o document equivalent. En el cas dels gastos ja 

realitzats en el moment de la sol·licitud, s'acompanyarà còpia de les factures o documents de valor probatori equivalent, 
acreditatius dels gastos. També es presentarà documentació acreditativa del pagament: rebuts, transferències o càrrecs 
bancaris. 

• Si qui sol·licita, en el moment de la sol·licitud de l'ajuda, no ha aportat factures i justificants de pagament per l'import de 
l'ajuda de la convocatòria, ha de presentar-ho com a justificació, en el termini establit en la resolució de concessió. El 
termini de justificació estarà comprés dins de 2018. 
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Convocatòria d'Ajudes a la modernització del  

comerç local.  Anualitat 2018.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE GASTOS A REALIZAR.

La ayuda a otorgar consistirá en una cuantía económica de 1.000 €. Para solicitantes que presenten 
presupuestos o justificantes de gastos por importe inferior a 1.000 €, la ayuda que pueda concederse será equivalente al 
importe contemplado en los presupuestos y/o facturas, reflejadas en esta memoria descriptiva.  

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y apellidos: NIF:  

CONCEPTOS DE GASTOS APOYABLES  
Gastos a realizar o realizados desde 1 septiembre de 2017 hasta 30 de agosto de 2018 (plazo máximo para presentación de 
solicitudes)  para la modernización del interior y/o exterior del establecimiento comercial ubicados en Mutxamel, tales 
como: compra mobiliario comercial, reparaciones, optimización de recursos destinados a la iluminación y la implantación 
de técnicas innovadoras de escaparatísmo, de diseño y de ambientación del punto de venta, rótulos o en definitiva , 
cualesquiera otras inversiones conducentes a la adecuación interior y exterior del establecimiento comercial, que afecte al 
acondicionamiento, la distribución y mejor de la imagen de la misma.  

Relación de gastos numerados que ya han sido realizados y pagados. Acompañe las facturas y justificantes de pago 
(recibos, transferencia, cargos bancarios) 

Nº Proveedor Fecha factura Fecha pago 
factura 

Tipo de gasto/inversión: Descripción y 
finalidad 

Importe 
 (sin IVA) 

    

    

    

    

    

    

    

     

A: IMPORTE TOTAL FACTURAS 

Relación prevista de gastos que se realizarán a partir de la presentación de la solicitud. Adjunte presupuestos o 
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Convocatòria d'Ajudes a la modernització del  

comerç local.  Anualitat 2018.

documento equivalente.  

Nº Proveedor Fecha 
presupuesto 

Tipo de gasto/inversión: Descripción y finalidad Importe  
(sin IVA) 

    

   

    

    

    

    

B: IMPORTE TOTAL PRESUPUESTOS 

Total ( A+ B )
Nota: Si no dispone de suficiente espacio, haga una relación en hoja aparte. 

El abajo firmante, declara que la información reflejada en la presente memoria descriptiva de gastos, corresponden a 
inversiones realizadas a partir de 1 de septiembre de 2017 o realizaré en el 2018, en el establecimiento comercial de 
Mutxamel, con el objetivo de mejorar la imagen exterior y/ exterior del establecimiento 

En ___________________ a _____ de________________ de 2018 

____________________________ 
Firma del solicitante. 

Notas: 
Atendiendo a lo regulado en la Convocatoria de ayudas  

• Para el cómputo total de los gastos realizados y pagados, no se tendrá en consideración el importe correspondiente al IVA. 

• La memoria descriptiva de gastos irá acompañada de presupuestos o documento equivalente.  En el caso de gastos 
indicados en la memoria que se hubieran realizado en el momento de la solicitud, se acompañará copia de las facturas o 
documentos de valor probatorio equivalente, acreditativos de los gastos. También se presentará documentación acreditativa 
de su pago: recibos, transferencias o cargos bancarios. 

• Si el solicitante, en el momento de la solicitud de la ayuda, no ha aportado facturas y justificantes de pago por el importe de 
la ayuda de la convocatoria, deberá presentarlos a los efectos de justificación en el plazo establecido en la resolución 
concesoria. El plazo para la justificación estará comprendido dentro del 2018 
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