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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,  en els següents:  

  

a) Que l’activitat s’ha vist afectada per la reducció de facturació 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, havent sofert 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. 

 

b) Al no poder justificar la reducció d’ingressos del 25 % del període comprès entre el 4 de 
gener i el 8 de gener de 2021, en el moment de sol·licitar l’ajut de mesures 
extraordinàries.   
 
El beneficiari es compromet a justificar la pèrdua d’ingressos al registre general de 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per via telemàtica, el termini de 
presentació finalitzarà el dia 30 de juny de 2021. 
 
La documentació a justificar correspondrà a les declaracions presentades davant de 
l’Agència Tributària. 
 
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. 

 

 
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:  

 


