
Annex I. Sol·licitud de l'ajuda signada per la persona interessada.

Fotocòpia DNI, NIE o passaport de la persona interessada.

Informe de vida laboral recent.

Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques (AEAT).

Si es té, còpia del document que acrediti el dret personal o real del qual disposa el sol·licitant
respecte al centre de treball ubicat al municipi de Santanyí: contracte de lloguer, notas simple del
registre de la propietat o escriptura de compravenda inscrita en el corresponent Registre, llicència
de taxi, etc.

Annex IV. Relació d'ingressos i declaració responsable.

Documentació admesa en dret que acrediti que el volum d'ingressos obtinguts en el
desenvolupament de la seva activitat durant el període de l'1 d'abril al 30 de setembre de 2020 ha
estat almenys un 40% inferior amb relació al volum d'ingressos obtingut en el mateix període en 2019
(extracte del compte de pèrdues i guanys de tots dos períodes, llibre de registre de factures
expedides, etc.).

Ajudes extraordinàries al teixit productiu del municipi
de Santanyí per a minimitzar l'impacte econòmic

de la crisi sanitària COVID-19

autònoms
amb activitat en 2020

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

PER A MÉS INFORMACIÓ CONSULTI LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PUBLICADES EN LA PÀGINA WEB MUNICIPAL
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Informe plantilla mitjana de treballadors en alta de la
Seguretat Social del període de l'1 de maig al 31 d'octubre
del 2019.

Presentar només en cas d'haver
comptat amb treballadors
contractats en 2019

Presentar només en el cas que
la sol·licitud la faci un
representant

Annex II. Autorització de representació i fotocòpia del DNI,
NIE o passaport del representant.

Certificats d'estar al corrent de pagament en les obligacions
amb la Seguretat Social i amb Hisenda (tots dos específics
per a sol·licitar subvencions).

Presentar només en cas de no
autoritzar a l'Ajuntament a recaptar
aquestes dades a l'Annex I

∎

∎

∎


