SUBVENCIÓ DE MODERNITZACIÓ D’ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS A
VALLIRANA 2018

En data 19.06.2018, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l’anunci
d’aprovació definitiva i obertura de la convocatòria de la primera edició de la “Subvenció de
Modernització d’Establiments comercials i de Serveis a Vallirana per a l’any 2018”.
És voluntat d’aquest Ajuntament, conscient de la importància de fomentar el desenvolupament de les
polítiques comercials locals que requereixen de la participació activa del sector comercial i de serveis
i les seves entitats representatives, així com dels agents que actuen en els diferents àmbits del món
local, tant públics com privats, accedir, en igualtat de condicions, a aquestes subvencions, per tal de
de millorar i modernitzar la imatge del comerç existent i de la seva eficiència energètica, per fer-ho
més sostenible.
OBJECTE DE LES SUBVENCIONS
Són subvencions destinades a finançar intervencions que incideixin en la millora de la imatge i la
qualitat dels comerços ja existents i la millora de l’eficiència energètica dels mateixos establiments.
Es consideren activitats o projectes subvencionables, les obres de rehabilitació de la façana o del
local, les obres de millora de l’aparador, el cartellisme, la millora de l’accessibilitat, la
il·luminació de baix consum i aquelles actuacions amb incidència en la imatge comercial, com
l’aparador, la retolació comercial, la imatge de la marca, el mobiliari per mostrar el producte, el
mobiliari exterior dels bars i restaurants, obres de millora o condicionament de l’espai destinat
a l’atenció al client. (Vegeu bases de la convocatòria)
La sol·licitud podrà incloure una o més despeses subvencionables.
REQUISITS PER SER BENEFICIARI DE LES SUBVENCIONS


Tenir un establiment obert al públic en el municipi de Vallirana i que sigui visualment
localitzable.



Complir les obligacions tributàries davant l’Agència Tributària, la Seguretat Social i
l’Ajuntament de Vallirana.
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD
En tots els casos, sigui persona física o jurídica:


Full de sol·licitud de subvenció



DNI del sol·licitant



Relació de despeses



Sol·licitud de transferència bancària (Annex 2)



Declaracions responsables (marcades a la sol·licitud)



Certificats de trobar-se al corrent de pagament de l’Agència Tributària, Seguretat Social i
Ajuntament de Vallirana



Factures i comprovants de pagament a nom de la persona beneficiària



Reportatge gràfic de l’abans i després de l’actuació a subvencionar



Contracte de lloguer del local o títol de propietat



Llicència/autorització de l’activitat

Persones jurídiques :


Tota la documentació esmentada en l’apartat anterior



CIF de l’empresa



Escriptura de constitució



Escriptura d’apoderament o certificat d’apoderament

La documentació ha d’ésser original i amb fotocòpia per tal de poder fer-ne la compulsa.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Fins al 30 d’octubre de 2018.
IMPORTS
50% de la despesa presentada amb un import màxim de 500 euros.
No seran subvencionables els impostos indirectes com l’IVA ni l’IRPF.

