
Ajuntament de Mataró
Direcció de Promoció Econòmica

                      Document d’adhesió al projecte
                               Aixequem Persianes

El Projecte Aixequem Persianes persegueix recuperar activitat econòmica en les zones
de la Llei de barris,i de forma extensiva a tota la ciutat, reobrint locals actualment en
desús i possibilitant que persones emprenedores puguin realitzar-hi la seva activitat,
acompanyant l’acció d’un seguit de suports que van des del suport per l’elaboració del
pla d’empresa fins a subvencions fiscals o ajuts.

DADES PERSONALS DEL PROPIETARI/A DEL LOCAL COMERCIAL

Nom i cognoms / Raó social: DNI/NIF

Domicili:

Codi Postal Població Telèfon Correu electrònic

Dades de contacte per gestionar el lloguer, en cas de ser diferent al propietari 
(Inmobiliaria,etc.):

Nom i cognoms Telèfon

DADES DEL LOCAL COMERCIAL

UBICACIÓ: Carrer:

NEGOCI ANTERIOR Activitat:

CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL

Indicar si disposa:

Alta llum Potència electrica:

Alta aigua Alta gas Bomba contra incendis Climatització

Superfície útil total:                  m2:



Ajuntament de Mataró
Direcció de Promoció Econòmica

En/na                                                                    amb DNI                                ,

propietari del local número              del carrer 

del barri de                                                ,m’ adhereixo a la campanya Aixequem 

Persianes i autoritzo a l’Ajuntament de Mataró perquè comercialitzi el meu local a la 

seva borsa de locals de la campanya. 

Signant aquesta adhesió confirmo que conec i accepto les bases reguladores del

Projecte Aixequem Persianes per  a l’  impuls  i  la  reactivació socioeconòmica en les

zones de la Llei de barris, tot complint les condicions següents:

- El preu de lloguer haurà d’estar un 25% com a mínim per sota del preu mig dels

lloguers del  carrer  o de la zona de referència,  el  qual  haurà de ser  validat  per la

Comissió encarregada de la valoració de les sol·licituds de subvenció, la composició de

la qual està regulada a la base setena.

- L’ increment anual del lloguer durant els primers tres anys no podrà ser superior al de

l’IPC de Catalunya.

- L’adhesió al projecte no comporta rebre la subvenció relativa al projecte, la qual

només es podrà sol·licitar un cop s’hagi signat el contracte de lloguer. 

Mataró,          

NOM i DNI de la persona signant.

Signatura
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