
 

ANNEX 2 

 

SOL·LICITUD D’AJUDA PER A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19 

 

Dades de la persona sol·licitant: 

Nom o raó social: 

NIF/NIE/CIF: 

Domicili  

Carrer o plaça:                                                                                           núm. 

Localitat:                                                                                                    CP: 

Telèfon:                                      adreça electrònica: 

 

Dades de la persona representant legal: 

Nom i Llinatges: 

DNI/NIE: 

Telèfon: 

Qualitat/condició de la seva representació: 

 

Dades de la empresa:  

Activitat: 

Donada d’alta sota l’epígraf d’IAE: 

IBAN compte bancari. El sol·licitant n’ha de ser titular 

 

EXPÒS 

Que estic assabentat/ada de la convocatòria d’ajudes a autònoms i a empreses de 5 o menys 

treballadors per a minimitzar l’impacte econòmic del COVID-19 i 

SOL·LICIT 

Una ajuda econòmica d’acord amb la convocatòria pels imports següents (indicar l’import a la línia 

on es sol·licita la subvenció així com el total, que no pot esser superior a 1.000,00 €): 

  Línia 1:  ______________ ,_____ € 

  Línia 2:  ______________ ,_____ € 

  TOTAL:  ______________ ,_____ € 

 



 

Adjunt: 

- Annex III Declaració responsable 

- Annex IV Compte Justificatiu Simplificat. 

 

I declar, sota la meva responsabilitat, que totes les dades contingudes a aquesta sol·licitud i en la 

documentació que s’adjunta són certes i que accept les normes de la convocatòria, per la qual cosa 

facilit tota la informació i documentació necessària per afavorir-ne la tramitació i autoritzo a que se 

faci la verificació pertinent del requisits. 

 

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
1. Les dades que contingui la sol·licitud d’admissió, la documentació que s’hi adjunti o la 

documentació que es generi a partir d’aquesta convocatòria, s’incorporen en un fitxer de dades 

personals, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell 

de Mallorca. Aquest fitxer serveix, per una banda, per concedir les subvencions previstes en aquesta 

convocatòria per tal d’assolir els objectius i les finalitats recollits en el punt primer de la convocatòria 

i, per altra banda, si n’és el cas, per dur a terme la tramitació dels expedients sancionadors per haver-

se comès les infraccions recollides en la normativa de subvencions.  

 

2. Cessions de les dades previstes: les publicacions previstes en la convocatòria (BOIB, seu 

electrònica del Consell de Mallorca, https://seu.conselldemallorca.net; segons el que preveu en 

relació amb la publicació dels actes administratius l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques; i en la Base de Dades Nacional 

de Subvencions (BDNS) en els termes prevists en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions. També es cediran les dades a l’entitat col·laboradora Cambra de Comerç 

Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca amb l’única finalitat de gestionar les sol·licituds de 

subvenció. 

 

3. L’òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la llei orgànica esmentada és la secretaria tècnica del 

Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca (C/ General 

Riera, 111. 07010. Palma).  

 

[Signatura de la persona sol·licitant o del representant legal de l’empresa sol·licitant] 

_______________________, ________ d ________________de 2020 

 

 

 

 

 

 

CONSELLER EXECUTIU DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL  



 

ANNEX 3 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE  

 

[Nom i llinatges] ___________________________________, titular del DNI ________________, en 

nom propi o com a representant legal de  ____________________________________________, amb 

CIF _____________________ 

DECLAR  

□ Que som una persona física autònoma o una empresa vàlidament constituïda. 
 

□ Que no comptava amb més de cinc persones treballadores contractades per compte d’altri, a 
la data de la declaració de l’Estat d’Alarma (14 de març de 2020). 
 

□ Que tenc el meu domicili fiscal a l’illa de Mallorca. 
 

□ Que he estat donat d’alta d’autònom i amb establiment obert sota una de les activitats incloses 
als epígrafs de l’IAE de l’Annex que determina els beneficiaris de la present convocatòria i, que 
en cas d’haver-me donat temporalment de baixa, em compromet a tornar obrir i donar-me‘n 
d’alta abans del 30 de setembre del 2020.  
 

□ Que no incorr en cap de les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança general de 
subvencions del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 23 
de desembre de 2016, BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, i modificada pel Ple del Consell 
de Mallorca, en sessió 14 de juny de 2018, BOIB núm. 96 de 4 d’agost de 2018. per obtenir la 
condició de persona beneficiària d’una subvenció. 
 

□ En cas de ser persona jurídica, que dispòs dels poders de representació necessaris per 
presentar la sol·licitud en nom de l’entitat a la qual represent. 
 

□ Que no he demanat ni he rebut cap altre suport, ajut o subvenció per a aquesta despesa.   
 

Alternativament,  

 

□ Que he demanat o he rebut per a la mateixa despesa els ajuts o les subvencions que es 
detallen a continuació: 
 

Concepte Import Entitat subvencionadora No resolta/ Denegada/ Concedida 

i no rebuda/ Rebuda 
    

    

    

 



 

 

□ Que he complit amb els protocols de seguretat i l’establiment de les mides per a la reducció 
dels riscos higiènics-sanitaris davant el COVID-19 recomanades per al meva activitat i que els 
productes adquirits que ho requereixin compleixen amb la normativa vigent d’homologació. 
 

□ Que, de conformitat amb el que preveu l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat 
de dones i homes (BOE núm. 202, de 22 d’agost de 2016), no he estat sancionada o 
condemnada en els tres anys darrers per haver exercit o tolerat pràctiques laborals 
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere i que no ha estat sancionada per 

resolució administrativa ferma o per sentència judicial ferma.  
 

□ Que, d’acord amb el que s’estableix en l’article 48 de l’Ordenança general de subvencions del 
Consell de Mallorca, no som deutor per una resolució de reintegrament de subvencions. 
 

□ Que he realitzat materialment la despesa per a la qual sol·licit l’ajuda. 
 

□ Que estic al corrent amb el compliment de les obligacions tributàries, la Seguretat Social i el 
Consell de Mallorca. 
 

□ En cas de ser una comunitat de béns, que l’altre comuner no ha demanat subvenció per al 
mateix establiment. 
 

□ En relació amb l’IVA suportat, SI el recupero i el compenso. (marcant aquesta casella, implica 
que l’import de l’IVA NO és subvencionable). 

 

 

[Signatura de la persona sol·licitant o del representant legal] 

        

 

 

________, __________de_______________ de 2020 


