
 
FORMULARI DE SOL.LICITUD D’AJUTS A PERSONES TREBALLADORES 
AUTÒNOMES I PETITES EMPRESES DEL MUNICIPI DE LES BORGES 
BLANQUES AFECTADES PEL COVID-19
Nom i cognoms del sol·licitant

 

DNI o NIF Telèfon

Domicili  (adreça)

e-mail:

Població Codi postal

Actuant en nom :

E  Propi

E  En representació de____________________________, amb CIF_______________, i
domicili a ____________________________________________________________

Dades de l’activitat empresarial:

Nom comercial de l’establiment:______________________________________

Emplaçament de l’establiment:________________________________________

En el cas de persones jurídiques, nº de treballadors a 29 de febrer de 2020:_____

Marcar una de les dues opcions:

     L’activitat empresarial ha estat declarada com a no essencial d’acord amb el RD
463/2020, de 14 de març, i per tant, s’ha hagut de suspendre amb l’entrada en vigor de
l’estat d’alarma.

     L’activitat  empresarial no s’ha vist afectada per la suspensió prevista en el RD
463/2020, de 14 de març, per tenir la consideració de sector essencial. 

Documentació que s’aporta:

- Fotocòpia del NIF/CIF.

- Certificat de titularitat del compte bancari.

- Declaració responsable

Marcar les opcions que corresponguin:

      Resolució positiva d’atorgament de la prestació econòmica extraordinària per
cessament d’activitat de persones autònomes regulada en el RD Llei 8/2020, de 17 de
març.
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AUTÒNOMES I PETITES EMPRESES DEL MUNICIPI DE LES BORGES 
BLANQUES AFECTADES PEL COVID-19

En cas de no disposar d’aquesta resolució:

      Declaració jurada.

      En el cas d’haver continuat l’activitat,  documentació fiscal i/o comptable que
acredita una davallada d’ingressos d’almenys el 75% durant els mesos de març i abril,
respecte del mateix període de l’any anterior. (En cas que l’activitat tingui una durada
inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des
de l’alta de l’activitat).

      En el cas de persones autònomes, justificant del pagament de la cotització a la
Seguretat Social dels mesos de març i abril de 2020. 

      En el cas d’haver sol·licitat l’ajornament o moratòria previstes en el RD Llei
11/2020, de 31 de març, resolució estimatòria de la sol·licitud.

Data Signatura

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES


