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MODEL INSTÀNCIA. MESURES EXTRAORDINÀRIES DESTINADES A AUTÒNOMS, 
MICROEMPRESES I PETITES EMPRESES TITULARS D'ESTABLIMENTS DE COMERÇ 
MINORISTA NO ESSENCIAL, RESTAURACIÓ, EQUIPAMENTS ESPORTIUS, I 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER CESSAMENT O REDUCCIÓ D'ACTIVITAT COM 
A CONSEQÜÈNCIA DE LES LIMITACIONS IMPOSADES PER LES RESOLUCIONS DEL 
DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: SLT/1/2021, DE 4 
DE GENER, SLT/67/2021, DE 16 DE GENER I SLT/133/2021, DE 22 DE GENER DINS 
DEL MARC DE LA CRISI DE LA COVID-19 (X2021000370) 
 
 
 

1. DADES DEL SOL·LICITANT   
 

Nom i Cognoms / Raó Social 
 

 

Nom comercial   

DNI / NIF /NIE  

Adreça    Població  

Adreça del local comercial (en cas de 
tenir) 

 

Telèfon de contacte  

Correu electrònic  

Activitat  Data d’alta de l’activitat  

Compte bancari a nom del/de la titular 
de la subvenció 

 

 
 

1. DOCUMENTACIÓ A APORTAR (Assenyala la documentació aportada) 

 

A. Documentació per a aportar tots els sol·licitants:  

 
 

Declaració responsable . 

 Document on consti de forma clara l’IBAN (20 dígits), i el nom del beneficiari 
per poder rebre la prestació (fotocòpia de la cartilla bancària, justificant emès 
per l’entitat bancària, etc) 
 

 

B.  En cas de persona física: 

 Copia del DNI o NIE del sol·licitant  
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 Certificat actualitzat de situació censal que indiqui l'activitat econòmica amb 
la seva data d'alta, el domicili del local de desenvolupament de l’activitat. 
Certificat d’alta d’IAE emès per l’Agència tributària. 
 

 Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors 
Autònoms o la Mútua professional corresponent. 
 

 En cas de tenir treballadors al seu càrrec, haurà de presentar l'Informe de 
vida laboral de l'Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social en 
el qual s'inclogui el nombre de treballadors en el període del 4 de Gener al 8 
de febrer de 2021. 
 

 Document que acrediti la suspensió de l'activitat com a conseqüència de les 
resolucions del departament de salut de la Generalitat de Catalunya: 
Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, DE 16 de Gener i 
SLT/133/2021, de 22 de Gener, o en els que casos en què no s'hagin vist 
afectats pel tancament d'establiments, s’haurà d’acreditar una reducció 
d’ingressos del 25% dins del període comprès entre el 4 de gener i el 8 de 
febrer de 2021 comparat amb l’exercici 2020. En aquests casos s’haurà de 
presentar la següent documentació:  
- Còpia de la declaració trimestral de l’IVA del 4t trimestre de l’any 2019 i 1r 
trimestre de l’any 2020 presentades davant l’Agència Tributària.  
- o còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes  
- o llibre diari d'ingressos i despeses  
- o llibre registre de vendes i ingressos  
- o llibre de compres i despeses.  
 
 

 Quan la persona física no estigui obligada a portar els llibres que acrediten el 
volum d’activitat, hauran d’acreditar la reducció del menys del 25% exigida 
per qualsevol mitjà de prova admès en dret. 
 
Quan la persona sol·licitant no porti l’alta els 12 mesos naturals exigits per 
acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en 
compte el període d’activitat. Aquest requisit es justificarà mitjançant 
declaració responsable que vindrà inclosa en la instància presentada 
juntament amb la documentació requerida. 
 
Quan la persona física no porti d’alta els 6 mesos naturals exigits per 
acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en 
compte el període d’activitat. 
 

 Altres:  
 

 
C. En cas de persones jurídiques( microempresa de menys de 10 treballadors) 
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NIF de la persona jurídica  
 

 Certificat actualitzat de situació censal de la persona jurídica que indiqui 
l’activitat econòmica amb la seva data d'alta, el domicili del local de 
dessenvolupament de l'activitat. Certificat d’alta IAE emès per l’Agència 
Tributària. 
 

 Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, 
inscrits el corresponent Registre. 
 

 Acreditació dels poders. 
 

 DNI o NIE de la persona administradora i de la persona que presenta la 
sol·licitud en cas de no ser la mateixa. 
 

 Alta en el règim de la Seguretat social corresponent de la persona 
administradora. 
 

 En cas de tenir treballadors al seu càrrec, haurà de presentar l'Informe de 
vida laboral de l'Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social en 
el qual s'inclogui el nombre de treballadors dins del període del 4 de gener i 8 
de febrer de 2021 
 

 Còpia de la declaració de l'impost de societats de l'any 2020 per a persones 
jurídiques presentada davant l'Agència tributària per comprovar que la 
facturació o balanç  de l’empresa és de dos milions d’euros (2.000.000 €) o 
menys.  
 

 Document que acrediti la suspensió de l'activitat com a conseqüència de les 
resolucions del departament de salut de la Generalitat de Catalunya: 
Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, DE 16 de Gener i 
SLT/133/2021, de 22 de Gener 

 En els que casos en què no s'hagin vist afectats pel tancament 
d'establiments, s’haurà d’acreditar una reducció d’ingressos del 25% dins del 
període comprès entre el 4 de Gener i 8 de febrer de 2021 comparat amb 
l’exercici 2020. En aquests casos s’haurà de presentar la següent 
documentació: 
 

- còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes 
- o llibre diari d'ingressos i despeses 
- o llibre registre de vendes i ingressos  
- o llibre de compres i despeses.  
- o qualsevol altre document que acrediti la pèrdua d’ingressos. 

 
Quan la persona jurídica no estigui obligada a portar els llibres que acrediten 
el volum d’activitat, hauran d’acreditar la reducció del menys del 25% exigida 
per qualsevol mitjà de prova admès en dret. Quan la persona sol·licitant no 
porti d’alta els 12 mesos naturals exigits per acreditar la reducció dels 
ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat. 
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 Altres:  
 

 
  

3.- AUTORITZACIÓ CONSULTA DE DADES PER PART DE L’AJUNTAMENT  
 
Autoritzo a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos,  la  consulta  a través  de  mitjans  
telemàtics dels certificats següents. S’ha d’assenyalar expressament els documents que s’autoritzen 
consultar  i que per tant no caldrà aportar el beneficiari.   
 

 AUTORITZO a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per a que pugui 
consultar, a través del portal VIA OBERTA del Consorci Administració Oberta 
de Catalunya, si l’entitat es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. Aquesta autorització serà vigent durant 
tota la tramitació de la subvenció, independentment de la seva durada. 
 

 
L'Ajuntament és reserva la potestat de requerir més informació i d'altra documentació a l'entitat beneficiària 
per a vetllar per la correcta aplicació de l'objecte de subvenció d'aquesta convocatòria 
Nom i cognoms del representant legal de l’activitat econòmica:  
Data:  
Signatura:  
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
Jo, ______________________________________________, amb DNI/NIE núm. ___________, 
representant de l’empresa ___________________________________________ amb domicili a 
______________________________________, núm. _____, codi postal ___________, localitat 
______________ i adreça electrònica _____________________________________,  
 

DECLARO: 
- Que la meva activitat empresarial es troba en els supòsits objecte  de la subvenció de mesures 

extraordinàries destinades a autònoms, microempreses i petites empreses titulars 

d’establiments de comerç minorista no essencial, restauració, equipaments esportius, i activitats 

extraescolars per cessament o reducció d’activitat com a conseqüència de les limitacions 

imposades per les resolucions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: 

SLT/1/2021, de 4 de Gener, SLT/67/2021, de 16 de Gener i SLT/133/2021, de 22 de Gener dins 

el marc de la crisi de la COVID 19, que són els següents:  

a) Que el domicili social i el local de desenvolupament de l'activitat es trobi en el terme 
municipal de Santa Margarida i els Monjos, abans del 4 de gener de 2021. 
 

b) Haver figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms 
o mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social i a Hisenda 
durant, al menys, el període comprès entre el 4 de Gener i 8 de Febrer de 2021.  

 
c) De tractar-se de persona jurídica, tenir menys de 10 treballadors/res i una facturació o 

balanç de dos milions d’euros (2.000.000 €) o menys. 
 

 
d) Haver cessat totalment l’activitat com a conseqüència de les limitacions imposades per 

les resolucions del departament de salut de la Generalitat de Catalunya: SLT/1/2021, de 
4 de gener, SLT/67/2021, de 16 de gener i SLT/133/2021, de 22 de dins del marc de la 
crisi de la Covid-19 o bé haver sofert una reducció en la facturació del 25% en relació al 
mateix període de l’exercici de 2020. Quan la persona sol·licitant no porti l’alta els 12 
mesos naturals exigits per acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a 
terme tenint en compte el període d’activitat. 

 

e) Que l’activitat afectada pel tancament de l’establiment o reducció de facturació produïda 
com a conseqüència del decretat per les resolucions del departament de salut de la 
Generalitat de Catalunya: SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, de 16 de gener i 
SLT/133/2021, de 22 de gener no s’hagi vist compensada per increment de la facturació 
mitjançant un increment del volum de negoci en línia o telefònic de la persona 
sol·licitant. 

 

f) Que es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries o amb la 
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com que no tingui deute pendent 
amb l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Aquest requisit s’ha de complir des 
de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, si 
escau. 
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g) Que no es trobi sotmesa a cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

h) Que el beneficiari hagi justificat qualsevol subvenció que li hagi estat concedida amb 
anterioritat per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. 

 

 

- Que no he estat sancionat/da, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria 

d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en la matèria 

de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i 

sancions de l’ordre social, aprovat pel RD legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.  

 

- Que em comprometo al compliment de totes les obligacions de les persones beneficiàries 

d’aquetes subvencions.  

 

 
I perquè així consti, als efectes legals de poder obtenir la condició de beneficiari/ària i procedir al 
cobrament de l’ajut corresponent, signo la present declaració.  

 
 
Nom i cognoms del representant legal de l’activitat econòmica:  
Data:  
Signatura:  
 
 
 

 
 


