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Desenvolvemento Local. Comercio

PRESENTACIÓN DA CANDIDATURA
PREMIOS PROVINCIAIS DO PEQUENO COMERCIO 2010
1. DATOS DO SOLICITANTE
D./D.ª:

DNI:

Cargo:
En representación de:(concello/agrupación comerciantes/pequeno comercio)

CIF:

Enderezo:

Localidade:

e-mail:

Tel1:

C.P.:
Tel2:

2. MODALIDADE DE PREMIO Ó QUE PRESENTA A SUA CANDIDATURA
Premio provincial a concellos

Premio provincial á innovación no pequeno comercio

Premio á muller emprendedora

Premio provincial ó comercio tradicional

Premio provincial a asociacións, agrupacións de comerciantes e centros comercias abertos
3. PEQUENO COMERCIO
Nome da empresa:

Nome comercial:

Núm. do epígrafe do IAE

Núm. de postos de traballo incluído o titular

- ¿Ten páxina web?
Si
Non
- ¿Ten dirección de correo electrónico de atención ó cliente?
Si
Non
- ¿Ten datáfono?
Si
Non
- O acceso ó comercio ¿está libre de barreiras arquitectónicas?
Si
Non
- Indique cal foi a súa última campaña publicitaria e achegue unha evidencia dela
- Indique cal foi o último curso de formación que realizou ó titular do pequeno comercio e/ou dos seus empregados e achegue os
correspondentes certificados

4. DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA
Breve memoria descritiva coherente coa modalidade do premio ó que opta
Fotocopia compulsada do NIF do concello, agrupación de comerciantes ou comercio particular.
Fotografías en formato papel e dixital (CD/DVD):

• Na modalidade A), 5 fotografías actuais das actuacións de renovación urbana comercial e/ou das actuacións municipais que contribuíron á
mellora do comercio, e en consecuencia do entorno urbano do concello candidato e outras 5 fotografías que amosen o seu estado previo.
• Na modalidade B), de ser o caso, 5 fotografías das tarefas desenvolvidas polas agrupacións de comerciantes para fomentar o
asociacionismo comercial así como das iniciativas que desenvolveu en prol da mellora do comercio urbano
• Nas modalidades C), D), E), 3 fotografías actuais (fachada completa do comercio, incluído o rótulo dos escaparates e da porta de entrada),
4 fotografías da sala de ventas do antes e do despois (nos casos nos que compra)

Data:

Asdo.: o/a solicitante
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