
 

 

Dades del sol·licitant: 

NOM I COGNOMS: ________________________ 

RAÓ SOCIAL: ________________________ 

DNI/NIF: _________________ 

ADREÇA: ______________________________ 

POBLACIÓ:  ______________________ 

TELÈFON: ____________________ 

ADREÇA ELECTRÒNICA (per a notificacions): ______________ 

ADREÇA ON S’EXERCEIX L’ACTIVITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ: __________ 

 

EXPOSO: 

Que em trobo en una de les següents situacions: 

  La meva activitat empresarial s’ha vist obligada al tancament durant l’estat d’alarma.  

  La meva activitat empresarial ha patit una davallada de més del 70% de la facturació 

el mes de març de 2020 en referència al mateix període de l’any 2019.  

 

SOL·LICITO: 

 1. La quantia de 300€ de subvenció per activitat econòmica obligada al tancament. 

 2. La quantia de 300€ de subvenció per activitat econòmica que ha patit una davallada 

de més del 70% de la facturació el mes de març de 2020. 

 3.La quantia de 200€ de subvenció per fer front al lloguer o a l’hipoteca del local comercial 

que s’ha vist obligat a tancar la seva activitat durant l’estat d’alarma. 

No són acumulables la 1 i la 2 entre si. 

 

Documentació que s’adjunta: 

 Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant.  

 Fotocòpia del CIF (en cas de persona jurídica) 

 Identificació de l’establiment físic que ha cessat l’activitat a causa de la crisi del COVID-

19. 

 Alta IAE – model 036 o 037 

 Últim rebut d’autònoms pagat. 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LES ACTIVITATS EMPRESARIALS DE 

PRATS DE LLUÇANÈS EN MOTIU DEL COVID-19 



 
 

 Declaració responsable segons la qual s’ha hagut de suspendre l’activitat econòmica o 

ha tingut una davallada de més del 70% de la facturació durant el mes de març de 2020. 

 Justificant de despesa vinculada a l’activitat durant el període de tancament superior a la 

subvenció sol·licitada, i del seu pagament. En el cas que s’hagi sol·licitat l’aplaçament de 

quotes de la Seguretat Social, cal presentar aquesta sol·licitud en lloc del rebut del 

pagament. 

 Declaració responsable segons la qual no ha rebut cap altre subvenció ni ajuda per la 

despesa que justifica, o que si n’ha rebut alguna junt amb la de l’Ajuntament no supera la 

despesa justificada. 

 Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut. 

 Declaració responsable del compliment dels requisits establerts a l’article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries 

i amb la Seguretat Social. 

 

Documentació addicional a presentar per justificar la davallada de més del 70% de 

facturació: 

1. Empresaris i professionals en estimació objectiva (Mòduls) 

 Llibre d’ingressos i despeses (març 2020 i març 2019) 

 Declaració de renda 2019– apartat activitats econòmiques realitzades i rendiments 
obtinguts 

 

2. Empresaris i professionals en Estimació Directa 

 Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2019. 

 Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2020. 

 Model 303. IVA. Primer trimestre 2019. 

 Model 303. IVA. Primer trimestre 2020. 

 

3. Resta d’empresaris 

 Model 303. IVA. Primer trimestre 2019. 

 Model 303. IVA. Primer trimestre 2020. 

 Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d’ingressos i 
despeses, del període justificat (març 2020 i març 2019 o període equivalent). 

 

Prats de Lluçanès, ____ de ______________ de 2020. 

Signatura, 

 


