SOL·LICITUD D'AJUDES AL SECTOR PRODUCTIU PER PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES
DE LA CRISI SANITÀRIA I ECONÒMICA PROVOCADA PER LA COVID-19
1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT TITULAR DE L'ACTIVITAT
Indicau el que correspongui:
Persona física que fa una activitat econòmica o professional per compte propi.
Persona jurídica que fa una activitat econòmica o professional.
Comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica que fan una activitat econòmica o
professional, i es troben degudament constituïdes segons la normativa.
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Correu electrònic
Adreça postal
Localitat

CP

Municipi

Telèfon 1

Telèfon 2

2. DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT Emplenar si s'actua com a representant
EMPLENAR SEMPRE EN CAS DE PERSONA JURÍDICA, COMUNITATS DE BÉNS I ALTRES ENTITATS SENSE
PERSONALITAT JURÍDICA:
NIF

Denominació social

DNI/NIE

Nom

Correu electrònic
Telèfon

Data de l'apoderament

Mitjà d'acreditació de la representació:
REA Número

Altres (especificar)

3. CANAL DE COMUNICACIÓ
Al correu electrònic de la persona sol·licitant

Al correu electrònic de la persona representant

4. DADES DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA, ESTABLIMENT O CENTRE DE TREBALL
1. Primer local o establiment
Activitat comercial
Nom comercial del local o establiment
Domicili fiscal
Domicili del local o establiment

2. Segon local o establiment
Activitat comercial
Nom comercial del local o establiment

Domicili fiscal
Domicili del local o establiment

5. DECLAR
1. QUE conec que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o
informació que s'incorpori a la declaració responsable, o la no presentació davant l'Ajuntament de la
documentació que sigui requerida per a l'acreditació d'allò declarat, determinarà el reintegrament de la
quantitat total percebuda, més l'interès de demora corresponent des de la data del pagament de la
subvenció fins que s'acordi la procedència del reintegrament, i la persona sol·licitant tindrà prohibida la
participació en qualsevol subvenció o línia d'ajudes implementades per l'Ajuntament de Calvià fins a un
màxim de quatre anys, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que se'n
puguin derivar.
2. QUE cap societat o entitat de la qual som administrador/a, soci/a, partícip, o qualsevol altra
circumstància, ha sol·licitat més de dos ajuts d'aquesta convocatòria.
Si no és així, s'haurà de reintegrar la quantitat total percebuda, més l'interès de demora corresponent des de
la data del pagament de la subvenció fins que s'acordi la procedència del reintegrament, i la persona
sol·licitant tindrà prohibida la participació en qualsevol subvenció o línia d'ajudes implementades per
l'Ajuntament de Calvià fins a un màxim de quatre anys, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils
o administratives que se'n puguin derivar.
3. QUE som titular d'una activitat subvencionable, amb establiment, local o centre de treball amb
ubicació i domicili fiscal a Calvià, que no supera la mitjana anual de 20 treballadors/es per establiment o
centre de treball.
4. QUE estic o he estat donat/da d'alta, l’any 2021, en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i aport certificat.
5. QUE no he estat beneficiari/ària de subvencions de la convocatòria publicada en el BOIB número 70
(29 de maig de 2021), per la qual s’aproven les bases reguladores de la convocatòria extraordinària de la
Línia COVID d’ajudes directes a empresaris i professionals a que es refereix el títol I del Reial decret llei
5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la
pandèmia de la Covid-19, per a establiments respecte al qual es sol·licita l’ajuda. No obstant, no tindran dret
a l’ajuda si la persona titular o explotadora de l’establiment és una empresa (SL, SLU o SA), comunitat de
béns o qualsevol altra entitat sense personalitat jurídica. Per tant, podran accedir aquelles persones
explotadores o titulars de l’establiment que ho siguin en règim d’autònom, això és, si presenten la sol·licitud
com a persona física.
6. QUE no he incorregut en la denegació d'atorgament de subvencions per les causes previstes en
l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
7. QUE no he estat estat receptor/a d'ajudes de minimis en un import superior als 200.000 € en els
últims tres exercicis fiscals a comptar de la concessió de l'ajuda.
8. En relació a les meves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, assenyalau una
opció:
a) QUE estic al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, i
aporto certificat d’estar al corrent o acord de pagament ajornat.
b) QUE NO estic al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i/o amb la Seguretat Social i
me trob en un o en ambdós casos:
Tenc deutes contrets en els exercicis 2020 i/o 2021 que no superen la quantitat a rebre
en concepte d’ajuda, i aport certificat en el que consta la quantia i el període impositiu del
deute o deutes.
Tenc un deute tributari amb l’Estat i/o la Seguretat Social corresponent a períodes
anteriors i procediré a regularitzar la meva situació en el període d’esmena que s’estableixi
(10 dies).
9. QUE estic al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Calvià o tenc deutes contrets
en els exercicis 2020 i/o 2021 que no superen la quantitat a rebre en concepte d’ajuda i autoritz la consulta
de comprovació a l’Ajuntament de Calvià. Si tenc deutes amb l’Ajuntament de Calvià corresponents a
períodes anteriors, procediré a regularitzar la meva situació en el període d’esmena que s’estableixi (10
dies)

10. QUE no he estat sancionat/da per incompliment molt greu de la normativa en matèria de contenció
de la COVID-19 ni som reincident.

Emplenau aquest apartat només en el cas de comunitats de béns i altres entitats sense
personalitat jurídica
11. QUE l'entitat o comunitat ha nomenat una persona representant apoderada, amb poders
bastants per a complir obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. I declar que no es
dissoldrà fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb el que estableix l'article 11 d'aquesta llei.
6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR OBLIGATÒRIAMENT
Documentació a presentar obligatòriament per totes les persones i entitats que sol·liciten
l'ajuda
1. Sol·licitud (Annex I), correctament emplenada i signada electrònicament per la persona interessada o
representant legal de la persona o entitat sol·licitant.
2. Certificat actualitzat de situació censal en el que consti alta actual o haver estat d’alta en 2021. El
certificat ha d'indicar l'activitat econòmica que es fa, la data d'alta en l'activitat, el lloc on es desenvolupa i el
domicili fiscal.
3. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat o acord de pagament ajornat.
4. Certificat d’estar al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social o acord de pagament ajornat.
5. Certificat de validació bancària del compte on es percebrà l’ajuda (Annex IV).
6. Contracte celebrat entre les i els membres i designació de representant, si es tracta d’una comunitat
de béns o entitat sense personalitat jurídica, degudament constituïdes segons normativa.

7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR OBLIGATÒRIAMENT SI NO S’AUTORITZA A L’AJUNTAMENT
A FER LA CONSULTA
La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'Ajuntament de Calvià per consultar, a través dels
sistemes habilitats a aquest efecte, la informació que acrediti el compliment dels requisits de la convocatòria,
per la qual cosa la persona sol·licitant no ha de presentar més documents ni certificats que els indicats en el
punt 6 d’aquesta sol·licitud, tret que s’hi oposi expressament.
Si no autoritzau l’Ajuntament de Calvià a realitzar les comprovacions directament, marcau els certificats que
aportareu amb la sol·licitud d’ajuda (si no voleu aportar més documents no heu de marcar cap casella):
1. Certificat que acrediti ser titular de l'activitat subvencionable, amb establiment, centre de
treball o local ubicat i amb domicili fiscal a Calvià, que no superi la mitjana anual de 20 treballadors i/
o treballadores per establiment o centre de treball.
2. Acreditació de no haver incorregut en la denegació d'atorgament de subvencions per les
causes previstes en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
3. Acreditació de no haver estat receptor/a d'ajudes de minimis en un import superior als
200.000 € en els tres últims exercicis fiscals comptadors a partir de la concessió de l'ajuda.
4. Certificat d’inexistència de deutes amb l’Ajuntament de Calvià
5. Certificat de no haver estat sancionat per incompliment molt greu de la normativa en matèria
de contenció de la COVID-19.
6. Certificat de no haver estat beneficiari/ària de subvencions de la convocatòria publicada en el
BOIB número 70 (29 de maig de 2021), per la qual s’aproven les bases reguladores de la
convocatòria extraordinària de la Línia COVID d’ajudes directes a empresaris i professionals a que
es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport
a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19, per a establiments respecte al
qual es sol·licita l’ajuda. No obstant, no tindran dret a l’ajuda si la persona titular o explotadora de
l’establiment és una empresa (SL, SLU o SA), comunitat de béns o qualsevol altra entitat sense
personalitat jurídica. Per tant, podran accedir aquelles persones explotadores o titulars de
l’establiment que ho siguin en règim d’autònom, això és, si presenten la sol·licitud com a persona
física.

8. SOL·LICIT

1. Que se'm concedeixi l'ajuda per pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi
sanitària de la COVID-19.
--2. Conec la responsabilitat penal, civil o administrativa a què pot donar lloc la inexactitud, falsedat o
omissió de qualsevol dada o informació que s'incorpori a la present declaració responsable.

INFORMACIÓ SOBRE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable del tractament: Ajuntament de Calvià | Finalitat: tramitació i gestió de la convocatòria de
subvencions destinades a ajudes per pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi
sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics del municipi de Calvià. | Legitimació: art. 6.1.c del
Reglament general de protecció de dades, compliment d'una obligació legal, i art. 6.1.e, compliment d'una
missió realitzada en interès públic. | Destinataris: les vostres dades podran ser comunicades a la Base
Nacional de Subvencions, a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i a altres administracions
relacionades amb la subvenció. | Drets: a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, davant
el Servei d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, batle, núm.1, Calvià. |
Informació addicional: podeu consultar informació addicional en les bases de la subvenció.

CANAL DE NOTIFICACIÓ. A l'efecte de notificació, la resolució d'aquestes ajudes serà publicada
en el web de l'Ajuntament de Calvià
Calvià,
[Signat]

--la signatura ha de ser electrònica--

