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Requisits
Tenir domicili social al municipi
d'Eivissa .

•
Reducció en la facturació d'un mínim
del 40% a l'any 2020 en relació amb el
mateix període de facturació de l'any
2019 o empreses de nova creació .

•
Que el comput mitia del nombre de
personal contractat l'any 2019 no
superi els 15 treballadors al seu carrec.

•
No tenir cap san ció ferma per infracció
greu o molt greu per raons sanitaries
lligades a la COVID-19, o que en el seu
cas ha complit amb la sanció imposada.

•
•

•
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El tramit s'ha de realitzar
de forma telemática,
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Necessitaras: un certificat electrónic válid o un altre sistema
d'identificació electrónica valida
(com per exemple, Cl@ve).
Accedeix a la Seu electrónica de
l'Ajuntament:

Ajudes de
l'Ajuntament
d'Eivissa

https:// eivissa.sedelectronica.es, i
busca el tramit
Promoció económica
Convocatoria d'ajudes pera
autonoms i petites empreses del
municipi d'Eivissa

Telefon d'informació:

900 701 323

•

Annex i

X

•

_J

~ ~j compliment
Declaració responsable sobre el
deis requisits per ser

1

I /

beneficiari de l'ajuda establerta.

•

•

Certificat de la situació censal de
l'Ageucia Estatal de l'Administració
Tributaria. El certificat ha d'estar
actualitzat a data posterior a
1'01/04/2021.
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Documentació acreditativa del
volum de facturació anual per a
l'any 2019 i 2020, segons correspongui a la situació de cada
persona sol-licitant mitiancant una
de les següents formes:

A. Copia de presentació de la liquidació anual d'IVA: model 390 o model anual
que correspongui al citat impost dels exercicis

2019

i

2020.

B. Copia de presentació de la liquidació d'IRPF del quart trimestre de l'any 2019
i 2020: model 130 o model que correspongui, pera persones treballadores
autonomes i professionals que realitzen una activitat económica de forma
personal, o com a socis de comunitat de béns, societats civils o altres.

C. O bé, aportar informació comptable que acrediti la facturació anual de l'any
i 2020 copia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, llibre diari
d'ingressos i despeses, llibre de registre de venda i ingressos, o llibre de compres
i despeses dels exercicis 2019 i 2020.
2019

D. Aquelles persones treballadores autonomes que es trobin en regim d'estimació objectiva (conegut també per sistema de rnoduls), han de presentar copia
d'una liquidació trimestral d'IRPF de l'exercici 2019 i 2020 (model 131).
E. En cas de sol-licituds pera la línia de nova creació a l'any 2020, cal presentar
copia de la liquidació anual d'IVA o les liquidacions trimestrals presentades en
l'exercici 2020 (model 390, 303 o altre model trimestral corresponent al citat
impost), liquidacions trimestrals d'IRPF presentades (model 130 o model 131) o bé
qualsevol document amb informació comptable de l'exercici 2020 (copia del
llibre de registre de factures emeses i rebudes, llibre diari d'ingressos i
despeses, llibre de registre de venda i ingressos, o llibre de compres i despeses).
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Certificat corresponent emes perla
Tresoreria General de Seguretat
Social, per acreditar la mitjana de
treballadors anual pera l'any 2019.
En cas de no tenir treballadors/es al
seu carrec durant l'any 2019, heu
d'aportar el certificat emes perla
Tresoreria General de la Seguretat
Social acreditant aquesta situació.
La data dels certificats ha de ser
actualitzada a data posterior al
01/04/2021.

•

Annex z
N omés en cas que la persona sol-licitant estigui constituida com a
agrupació de persona física pública o
privada, comunitat de béns o qualsevol altre tipus d'unitat económica o
patrimoni separat, sense personalitat
jurídica, d'acord amb l'article 9.3 del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de subvencions, s'ha
d'aportar també aquest annex 2.

•

-
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Ajudes de
l'Ajuntament
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Certificat de titularitat bancaria en
el qual consti que es tracta d'un
compte bancari obert a nom de la
persona sol-licitant de l'ajuda.

Annex3

•
•

•

Declaració responsable en relació
amb altres ajudes adre�ades a
pal-liar les conseqüencies de les
restriccions motivades per la crisi
sanitaria de la Covid-19 .

•
•

Informa't d'on obtenir la
documentació a través de:

https://www.eivissa.es/portal/index.php/ca/enllacos-d-interes

