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ANUNCI
Convocatòria del programa municipal d'ajudes a l’activitat comercial minorista afectada pel cessament
d’activitat derivada de la crisi sanitària Covid-19.

Publicado en tablón de edictos
07/09/2020

SELLO

Publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província número 107 de data 5 de setembre de
2020.
Qui pot sol·licitar les ajudes: Les empreses els autònomes i les micropimes del sector terciari que han
hagut de tancar els seus establiments després de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma, així com les successives pròrrogues d’alarma i que apareixen
en la relació de l’annex I de les bases i que reuneixquen els requisits establerts a la base segona de la
convocatòria.
Termini per a presentar les sol·licituds: fins al dia 25 de setembre.
Les sol·licituds s’han de presentar a travès de la seu electrònica de l’Ajuntament de Benicarló:
https://benicarlo.sedipualba.es/
Informació sobre la convocatòria i documents a presentar juntament amb la sol·licitud:
Enllaç a les bases: https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/files/26213.pdf
Annex II. Sol·licitud:https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/files/26230.pdf
Annex III. Manteniment de tercers: https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/files/11025.pdf
Annex IV. Declaració ajudes: https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/files/26195.pdf
Annex V. Memòria justificativa: https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/files/26232.pdf
Telefon 964 470 587
correu: correu.aodl@ajuntamentdebenicarlo.org
El tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de
Promoció de l’Àmbit Local
(Firmat digitalment)
Roman Sanchez Mateu
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