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ANNEX IV. RELACIÓ D’INGRESSOS I DECLARACIÓ RESPONSABLE
Aquest model únicament ha de ser emplenat pel Grup 2: persones físiques que s'hagin
mantingut d'alta en el règim de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la
Seguretat Social que correspongui o mutualitat de col·legi professional almenys 120 dies a l'any
2019 i 60 dies entre l'1 de gener de 2020 i el 30 de setembre de 2020. Aquests dies poden
haver estat o no consecutius.
En la següent taula han de detallar-se els ingressos totals obtinguts en euros (IVA no inclòs) en
el desenvolupament de la seva activitat o activitats econòmiques en el segon i tercer trimestre
de 2019 i en el segon i tercer trimestre de 2020:

2019

Ingressos
Segon trimestre
(mesos d'abril, maig i
juny)

2020

Ingressos
Tercer trimestre
(mesos de juliol,
agost i setembre)

Ingressos
Segon trimestre
(mesos d'abril, maig i
juny)

Ingressos
Tercer trimestre
(mesos de juliol,
agost i setembre)

La persona sotasignat, actuant en el seu nom, i sota la seva responsabilitat
DECLARA
✔

Que el volum d'ingressos obtinguts en el desenvolupament de la seva activitat
econòmica durant el període de l’1 d'abril al 30 de setembre de 2020 ha estat almenys
un 40% inferior en relació al volum d'ingressos obtingut en el mateix període en 2019.

✔

Que ha tingut el domicili fiscal i/o un o més centres de treball en el terme municipal de
Santanyí almenys 120 dies a l'any 2019 i 60 dies a l'any 2020. Aquests dies poden
haver estat o no consecutius.

✔

Que ha estat donat d'alta en el règim de treballadors autònoms, règim especial per
compte propi de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat de col·legi
professional almenys 120 dies a l'any 2019 i 60 dies a l'any 2020. Aquests dies poden
haver estat o no consecutius.

✔

Que es compromet a mantenir la seva activitat econòmica almenys l'any 2021 en cas
de resultar beneficiari de la subvenció.

✔

Que es compromet a prestar col·laboració i facilitar quantes evidencies siguin
requerides en l'exercici de les funcions de control que corresponguin a l'Ajuntament de
Santanyí.

✔

Que autoritza expressament a l'Ajuntament a sol·licitar i/o facilitar informació a altres
administracions a fi de realitzar les labors de comprovació i control de la mateixa en
qualsevol de les seves fases.
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✔

Que se sotmet a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent
normativa en matèria de subvencions.

En Santanyí, a

de

Signatura del sol·licitant

de 20201

