CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A AUTÒNOMS I EMPRESES DE 5 TREBALLADORS O
MENYS PER CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19
1. Règim jurídic
Aquesta convocatòria es regeix pel que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la resta de
normativa que hi sigui d’aplicació.
Aquesta convocatòria s’efectua en el marc de l’Ordenança general de subvencions del Consell
Insular de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 23 de desembre
de 2016, BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, i modificada pel Ple del Consell de Mallorca,
en sessió 14 de juny de 2018, BOIB núm. 96 de 4 d’agost de 2018.
2. Crèdit pressupostari
Es destina la quantitat de 800.000,00 euros a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria
que es finançarà amb càrrec al pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any
2020, d’acord amb la distribució següent:
a) LÍNIA 1: productes sanitaris, elements per adaptar el local a les limitacions de contacte físic,
formació i consultoria.
500.000,00 €. Partida pressupostària 65.43110.47900
b) LÍNIA 2: eines tecnològiques necessàries per adaptar l’activitat als nous hàbits de consum
i digitalitzar-ne la promoció o les vendes, i equips de neteja i desinfecció de productes,
superfícies i espais.
300.000,00 €. Partida pressupostària 65.43110.77900
3. Objecte i finalitat de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és fixar les condicions que regulen la concessió d’ajudes
destinades a pal·liar l’impacte derivat de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 en relació
a les persones físiques autònomes i les empreses de cinc o menys treballadors.
La finalitat de la convocatòria es protegir i donar suport al teixit productiu de Mallorca, constituït
en gran mesura per persones físiques autònomes i per empreses petites, per tal que es
produeixi tan aviat com sigui possible una reactivació de l’activitat econòmica insular.
4. Règim de la concessió
El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i les subvencions
s’adjudicaran, fins exhaurir-se el crèdit pressupostari, per estricte ordre de prelació, d’acord
amb la data de presentació de les sol·licituds d’ajuda amb la documentació requerida en
qualsevol dels llocs de registre prevists a la normativa.
5. Compatibilitat de les subvencions
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria seran compatibles amb altres
ajudes, subvencions o recursos destinats a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra
Administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals.
6. Persones beneficiàries de la subvenció

6.1 Poden obtenir la condició de persona beneficiària de la subvenció les persones físiques
donades d’alta d’autònoms i les empreses de 5 o menys treballadors, qualsevol que sigui la
seva forma jurídica, vàlidament constituïdes en el moment de presentació de la sol·licitud, que
desenvolupin la seva activitat a l’illa de Mallorca.
6.2 Seran requisits indispensables per sol·licitar la subvenció:
a) Estar donats d’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors autònoms
i de l’Impost d’Activitats Econòmiques en una de les activitats recollides en els epígrafs de
l’annex 1 d’aquesta convocatòria i, en cas d’haver-se donat temporalment de baixa, es
presenti declaració responsable de que es donarà d’alta abans del 30 de setembre de 2020..
b) No comptar amb més de cinc persones treballadores contractades per compte d’altri, a la
data de la declaració de l’Estat d’Alarma (14 de març de 2020).
c) Tenir domicili fiscal a algun nucli de població de Mallorca.
6.3 L’acreditació de no incórrer en les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança
general de subvencions del Consell de Mallorca es fa mitjançant una declaració responsable.
La declaració responsable substitueix la presentació de les certificacions previstes en els
punts 1 i 2 de l’article 22 del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, segons
estableix l’article 24.4 del mateix text legal per a les ajudes per import inferior a 3.000 €,
relatives al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El certificat
d’estar al corrent amb el Consell no cal presentar-ho ja que la presentació de la sol·licitud
implica l’autorització perquè d’ofici l’òrgan instructor el demani a la Tresoreria del Consell.
7. Termini de presentació de sol·licituds
7.1 El termini per presentar les sol·licituds començarà a partir de l’endemà de publicar-se
l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i restarà obert fins a
exhaurir el crèdit pressupostari o fins dia 30 d’octubre de 2020.
Un cop exhaurit el pressupost, es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears aquesta
situació, i la presentació de sol·licituds no donarà cap dret a l’obtenció de l’ajut.
7.2 Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció Insular de Promoció Econòmica i Producte
Local i es poden presentar a qualsevol terminal del Registre del Consell de Mallorca. Així
mateix, també es poden presentar als llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
7.3 Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en aquesta convocatòria, l’òrgan
instructor, en aquest cas l’entitat col·laboradora ha de requerir a la persona interessada que
l’esmeni en el termini improrrogable de deu dies i ha d’indicar-li que, si no ho fa, es considera
que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia expressa, d’acord amb el que
s’estableix en l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
7.4 Als efectes de determinar la data de presentació de la sol·licitud, s’entendrà que aquesta
ha estat presentada en el moment en què s’esmenin o aportin els documents requerits.
7.5 Només es podrà presentar una sol·licitud per persona física o jurídica sol·licitant.
8. Òrgans competents per instruir i resoldre el procediment
8.1 L’òrgan instructor és la secretària tècnica del Departament de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local. No obstant això, i atès que està previst encarregar la gestió de la
convocatòria a la Cambra de Comerç de Mallorca, com a entitat col·laboradora, en el conveni

que se signi a aquest efecte es determinaren les funcions que correspon dur a terme a l’entitat
col·laboradora, en especial en relació a les activitats d’instrucció detallades en l’article 18 de
l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.
8.2 Tenint en compte els expedients, i d’acord amb el que disposi el conveni amb l’entitat
col·laboradora, aquesta farà la proposta de concessió i justificació, que remetrà a l’òrgan
instructor perquè la remeti a l’òrgan responsable de la concessió, prèvia la fiscalització de la
proposta. L’entitat col·laboradora prepararà una proposta setmanal, que inclourà totes les
sol·licituds revisades i conformes d’aquest període a la qual adjuntarà els informes i
documents necessaris per a la fiscalització dels expedients conforme a l'acord de Ple de 12
de desembre de 2019 de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i presa
de raó dels ingressos del Consell de Mallorca.
8.3 L’òrgan competent per resoldre aquesta convocatòria és el Consell Executiu del Consell
Insular de Mallorca, sense perjudici de les delegacions en el Conseller Executiu del
Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.
9. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre el procediment i per notificar-lo és de sis mesos des del dia en
què es publica la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El venciment del termini establert en el paràgraf anterior sense que s’hagi notificat la resolució
legitima les persones interessades a entendre desestimada, per silenci administratiu, la
sol·licitud de concessió de les subvencions.
10. Documents que s’han d’adjuntar a la sol·licitud
La documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud és la següent:
a) Sol·licitud (annex 2) d’ajuda signada per la persona interessada o representant legal de
l’empresa sol·licitant.
b)

DNI/NIE de la persona física sol·licitant.
DNI/NIE del representant legal de la persona jurídica sol·licitant i CIF de la persona
jurídica.

c)

Documentació acreditativa de la titularitat del compte bancari indicat per rebre el
pagament (annex 2).

d) Declaració responsable de: (annex 3)
 no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança general
de subvencions del Consell de Mallorca per obtenir la condició de persona beneficiària.
 que es disposa dels poders de representació necessaris per presentar la sol·licitud
d’ajuda.
 que l’entitat està degudament constituïda.
 que té, o tenia en el moment de la declaració de l’Estat d’alarma, cinc o menys de
cinc treballadors
 que està donat d’alta al règim especial d’autònom i d’alta d’IAE de una de les activitats
de l’Annex 1 i, en cas de que encara estigui tancat l’establiment, que es tornarà donar
d’alta per obrir al públic abans de 30 setembre del 2020.
 de la realització de la despesa i de no haver demanat cap altre ajut o subvenció pel
mateix concepte i, si escau, una relació de les subvencions i ajudes sol·licitades o
concedides, amb la indicació dels imports i de les entitats subvencionadores.
 que ha complit amb els protocols de seguretat i l’establiment de les mides per la
reducció dels riscos higiènic-sanitaris davant el COVID-19 recomanades per la meva
activitat i que els productes adquirits que ho requereixin compleixen amb la normativa

vigent d’homologació.
 de no trobar-se en la situació prevista en l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat de dones i homes.
 de no ser deutor per una resolució de reintegrament de subvencions.
 d’estar al corrent amb les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el
Consell de Mallorca.
 Si la persona sol·licitant és una Comunitat de Béns, no haver demanat, l’altre
comuner, subvenció per al mateix establiment
e) Compte justificatiu simplificat (annex 4) que inclourà:
1. Descripció de les actuacions dutes a terme.
2. Una relació de les despeses i dels ingressos o subvencions que han finançat
l’activitat subvencionada.
3. Les factures relatives als conceptes pels quals s’ha sol·licitat l’ajuda i els justificants
de pagament d’acord amb el que s’estableix en l’article 48 de l’Ordenança general
de subvencions del Consell de Mallorca, en funció de la forma en què s’ha fet el
pagament. Alternativament s’admetrà una declaració formal de la persona
beneficiària on consti l’existència de les factures i el seu pagament dins els terminis
establerts en la convocatòria.
En el supòsit que els documents exigits estiguin en poder del Departament de Promoció
Econòmica i Desenvolupament Local, la persona sol·licitant es pot acollir al que s’estableix en
l’article 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, sempre que es faci constar la data i la dependència en què es
presentaren i quan no hagin transcorregut més de cinc anys d’ençà que acabà el procediment.
11. Import de la subvenció
L’import màxim de la subvenció serà de 1.000,00 euros per persona sol·licitant,
independentment que se sol·liciten ajudes a les dues línies.
L’import de les subvencions concedides en cap cas pot ésser d’una quantia que, aïlladament
o en concurrència amb altres subvencions o ajudes d’altres administracions públiques o
d’entitats privades, superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària
de la subvenció.
12. Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables qualsevol tipologia de despesa derivada d’accions
generals i específiques de prevenció per adaptar l’activitat econòmica a l’Ordre
SND/388/2020, de 3 de maig, i per a l’adequació als nous hàbits de consum, que la persona
beneficiària dugui a terme des del dia 14 de març de 2020 fins al 30 de setembre de 2020,
ambdós inclosos. Els justificants de despesa així com el seu pagament s’han d’haver emès
dins aquestes dates.
En relació a l’IVA, no serà subvencionable en el cas que els sol·licitants beneficiaris compensin
i dedueixin els imports d’IVA suportat amb el repercutit. Aquesta circumstància s’ha de declarar
en l’annex 3 en forma de declaració responsable.
LÍNIA 1: productes sanitaris, elements per adaptar el local a les limitacions de contacte físic,
formació i consultoria pel compliment dels protocols de seguretat i l’establiments de les mides
per la reducció dels riscos higiènic-sanitaris davant el COVID-19 recomanades per la meva
activitat.
a) Productes de protecció individual: mascaretes quirúrgiques, mascaretes FFP1, mascaretes
FFP2, mascaretes FFP3, mascaretes amb filtre de partícules, guants de protecció, ulleres de
protecció, pantalles facials, roba de protecció i gel hidroalcohòlic.

b) Productes de protecció en el local: virucides, gels desinfectants de superfícies, mampares,
biombos o elements similars.
c) Productes de senyalització en el local: vinils, cinta americana, ferratines de trespol, etc.
d) Formació en prevenció de riscs i mesures de seguretat i protecció davant el COVID-19 i
consultoria per implantar protocols sanitaris.
e) Obtenció del segell oficial de “comerç segur” com a mostra de compromís de compliment
per generar confiança al mercat o altre segell oficial amb reconeixement del Ministeri de
Sanitat establert específicament per a l’activitat.
LÍNIA 2: eines tecnològiques necessàries per adaptar l’activitat als nous hàbits de consum i
digitalitzar-ne la promoció o les vendes: ordinador, tableta, programa de gestió de clients, apps
de control d’aforament, entre d’altres.
També, seran subvencionables els equips de neteja i desinfecció de productes, superfícies i
espais.
En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de
mercat.
13. Reintegrament dels ajuts concedits
L'incompliment de les obligacions establertes pels beneficiaris a aquesta convocatòria, així
com, el desistiment dels beneficiaris a les prestacions econòmiques comportaran el
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència de l'interès de demora
corresponent des del moment del seu pagament fins a la data en què s'acordi la procedència
del reintegrament o la data en què el deutor ingressi el reintegrament, si fos anterior. El
procediment de reintegrament es regirà per les disposicions generals sobre procediments
administratius contingudes en el Títol IV de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, així com també d’acord amb el Títol IVReintegraments de l’ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.
La resolució del procediment de reintegrament ha d’identificar la persona obligada al
reintegrament, les obligacions incomplertes, la causa de reintegrament que s’hi esdevé i
l’import de la prestació per reintegrar, juntament amb la liquidació dels interessos de demora.
La resolució del procediment de reintegrament exhaureix la via administrativa.
14. Protecció de dades
La informació i les dades declarades en les sol·licituds de subvenció d’aquesta convocatòria
estan emparades pel que preveu el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, general de
protecció de dades (RGPD).
Atès l’establert en el punt 8 de la present convocatòria en relació amb la participació de la
Cambra de Comerç com a entitat col·laboradora, el sol·licitant autoritzarà al Consell de
Mallorca, la cessió de les seves dades personals a la Cambra de Comerç per a la gestió de la
convocatòria. Aquesta autorització s’entendrà atorgada La signatura de l’annex 2-Sol.licitut
implicarà dita autorització.
15. Règim de recursos
L’acord de l’aprovació de la convocatòria i de la concessió no posa fi a la via administrativa.
Hi podeu interposar un recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà
de rebre aquesta notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell

Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar un recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui,
en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la
desestimació recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la
notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i hi podeu interposar un recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui,
sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú.
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
16. Mitjà de publicació
Aquesta convocatòria i les subvencions que es concedeixen com a conseqüència d’aquesta
es publiquen en extracte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la Base de Dades
Nacional de Subvencions i a través de la seu electrònica del Consell de Mallorca
https://seu.conselldemallorca.net/

ANNEX 1

6511

comercio al por menor de productos textiles, confeccionados para el hogar, alfombras y similares y artículos de
tapicería

6512 Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado
6513 comercio al por menor de lencería y corsetería
6514 comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería
6515 comercio al por menor de prendas especiales
6516

comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras,
bolsos, maletas y artículos de viaje en general

6517 comercio al por menor de confecciones de peletería
6522

comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices,
disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos

6523 comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y de artículos para la higiene y el aseo personal
6524 comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios
6531 comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina)
6532

comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos electrodomésticos y otros aparatos de uso
doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina.

6533

comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería adorno, regalo o reclamo,incluyendo bisutería y
pequeños electrodomésticos,),

6534 comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos y mobiliario de saneamiento
6535

comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y marcos, tarimas y parquet:mosaico,
cestería y artículos de corcho

6536 comercio al por menor de artículos de bricolage
6539 comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.
6541 comercio al por menor de vehículos terrestres
6542 comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres
6543 comercio al por menor de vehículos aéreos
6544 comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela o motor y deportivos
6545

comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos,
ortopédicos, ópticos y fotográficos)

6546 comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajas y cámaras de aire para toda clase de vehículos.
656 comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y enseres ordinarios de uso domestico
657 comercio al por menor de instrumentos musicales en general asi como de sus accesorios
6591

comercio al por menor de sellos, monedas, medallas conmemorativas, billetes para coleccionistas, obras de arte
y antigüedades, minerales sueltos o en colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y animales disecados

6592 Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina

6595 comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería.
6596

comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado,
armas, cartuchería y artículos de pirotecnia,.

6711 Restaurantes de cinco tenedores
6712 De cuatro tenedores
6713 de tres tenedores
6714 de dos tenedores
6715 de un tenedor
6721 Cafeterias de tres tazas
6722 de dos tazas
6723 de una taza
6731 bares de categoría especial
6732 otros cafés y bares
676 servicios de chocolaterias, heladerias y horchaterias
6911 reparaci¢n de artículos eléctricos para el hogar
6912 reparación de vehículos, automóviles , bicicletas y otros vehículos
6919 reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p.
9311 guardería y enseñanza de educación infantil, exclusivamente
9721 servicios de peluquería de señora y caballero.
9722 salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.

ANNEX 2

SOL·LICITUD D’AJUDA PER A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19
Dades de la persona sol·licitant:
Nom o raó social:
NIF/NIE/CIF:
Domicili
Carrer o plaça:

núm.

Localitat:

CP:

Telèfon:

adreça electrònica:

Dades de la persona representant legal:
Nom i Llinatges:
DNI/NIE:
Telèfon:
Qualitat/condició de la seva representació:

Dades de la empresa:
Activitat:
Donada d’alta sota l’epígraf d’IAE:
IBAN compte bancari. El sol·licitant n’ha de ser titular

EXPÒS
Que estic assabentat/ada de la convocatòria d’ajudes a autònoms i a empreses de 5 o menys
treballadors per a minimitzar l’impacte econòmic del COVID-19 i
SOL·LICIT
Una ajuda econòmica d’acord amb la convocatòria pels imports següents (indicar l’import a la línia
on es sol·licita la subvenció així com el total, que no pot esser superior a 1.000,00 €):
Línia 1: ______________ ,_____ €
Línia 2: ______________ ,_____ €
TOTAL: ______________ ,_____ €

Adjunt:
- Annex III Declaració responsable
- Annex IV Compte Justificatiu Simplificat.

I declar, sota la meva responsabilitat, que totes les dades contingudes a aquesta sol·licitud i en la
documentació que s’adjunta són certes i que accept les normes de la convocatòria, per la qual cosa
facilit tota la informació i documentació necessària per afavorir-ne la tramitació i autoritzo a que se
faci la verificació pertinent del requisits.

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
1. Les dades que contingui la sol·licitud d’admissió, la documentació que s’hi adjunti o la
documentació que es generi a partir d’aquesta convocatòria, s’incorporen en un fitxer de dades
personals, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell
de Mallorca. Aquest fitxer serveix, per una banda, per concedir les subvencions previstes en aquesta
convocatòria per tal d’assolir els objectius i les finalitats recollits en el punt primer de la convocatòria
i, per altra banda, si n’és el cas, per dur a terme la tramitació dels expedients sancionadors per haverse comès les infraccions recollides en la normativa de subvencions.
2. Cessions de les dades previstes: les publicacions previstes en la convocatòria (BOIB, seu
electrònica del Consell de Mallorca, https://seu.conselldemallorca.net; segons el que preveu en
relació amb la publicació dels actes administratius l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; i en la Base de Dades Nacional
de Subvencions (BDNS) en els termes prevists en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions. També es cediran les dades a l’entitat col·laboradora Cambra de Comerç
Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca amb l’única finalitat de gestionar les sol·licituds de
subvenció.
3. L’òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la llei orgànica esmentada és la secretaria tècnica del
Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca (C/ General
Riera, 111. 07010. Palma).
[Signatura de la persona sol·licitant o del representant legal de l’empresa sol·licitant]
_______________________, ________ d ________________de 2020

CONSELLER EXECUTIU DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

ANNEX 3

DECLARACIÓ RESPONSABLE

[Nom i llinatges] ___________________________________, titular del DNI ________________, en
nom propi o com a representant legal de ____________________________________________, amb
CIF _____________________
DECLAR
□

Que som una persona física autònoma o una empresa vàlidament constituïda.

□

Que no comptava amb més de cinc persones treballadores contractades per compte d’altri, a
la data de la declaració de l’Estat d’Alarma (14 de març de 2020).

□

Que tenc el meu domicili fiscal a l’illa de Mallorca.

□

Que he estat donat d’alta d’autònom i amb establiment obert sota una de les activitats incloses
als epígrafs de l’IAE de l’Annex que determina els beneficiaris de la present convocatòria i, que
en cas d’haver-me donat temporalment de baixa, em compromet a tornar obrir i donar-me‘n
d’alta abans del 30 de setembre del 2020.

□

Que no incorr en cap de les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança general de
subvencions del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 23
de desembre de 2016, BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, i modificada pel Ple del Consell
de Mallorca, en sessió 14 de juny de 2018, BOIB núm. 96 de 4 d’agost de 2018. per obtenir la
condició de persona beneficiària d’una subvenció.

□

En cas de ser persona jurídica, que dispòs dels poders de representació necessaris per
presentar la sol·licitud en nom de l’entitat a la qual represent.

□

Que no he demanat ni he rebut cap altre suport, ajut o subvenció per a aquesta despesa.
Alternativament,

□

Que he demanat o he rebut per a la mateixa despesa els ajuts o les subvencions que es
detallen a continuació:
Concepte

Import

Entitat subvencionadora

No resolta/ Denegada/ Concedida
i no rebuda/ Rebuda

□

Que he complit amb els protocols de seguretat i l’establiment de les mides per a la reducció
dels riscos higiènics-sanitaris davant el COVID-19 recomanades per al meva activitat i que els
productes adquirits que ho requereixin compleixen amb la normativa vigent d’homologació.

□

Que, de conformitat amb el que preveu l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat
de dones i homes (BOE núm. 202, de 22 d’agost de 2016), no he estat sancionada o
condemnada en els tres anys darrers per haver exercit o tolerat pràctiques laborals
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere i que no ha estat sancionada per
resolució administrativa ferma o per sentència judicial ferma.

□

Que, d’acord amb el que s’estableix en l’article 48 de l’Ordenança general de subvencions del
Consell de Mallorca, no som deutor per una resolució de reintegrament de subvencions.

□

Que he realitzat materialment la despesa per a la qual sol·licit l’ajuda.

□

Que estic al corrent amb el compliment de les obligacions tributàries, la Seguretat Social i el
Consell de Mallorca.

□

En cas de ser una comunitat de béns, que l’altre comuner no ha demanat subvenció per al
mateix establiment.

□

En relació amb l’IVA suportat, SI el recupero i el compenso. (marcant aquesta casella, implica
que l’import de l’IVA NO és subvencionable).

[Signatura de la persona sol·licitant o del representant legal]

________, __________de_______________ de 2020

ANNEX 4

COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT

1- DESCRIPICÓ DE LES ACTUACIONS DUITES A TERME.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2- RELACIÓ DE LES DESPESES I INGRESSOS O SUBVENCONS QUE HAN FINANÇAT L’ACTIVITAT
SUBVENCIONADA
DESPESES
NÚM.
FRA.

DATA
FRA.

PROVEÏDOR

CONCEPTE

LÍNIA IMPORT IMPORT IMPORT DATA DE
(1 o 2)
(BI)
(IVA)
(TOTAL) PAGAMENT

TOTAL DESPESES
INGRESSOS
DETALLAR ELS INGRESSOS OBTINGUTS EN CONCEPTE D'AJUDES O SUBVENCIONS D'ALTRES ENTITATS

TOTAL INGRESOS

3- FACTURES A PRESENTAR O DECLARACIÓ RESPONSABLE (indicar l’opció triada):
□
□

Es presenten les factures relacionades al punt número 2 (s’han de presentar les factures i els
justificants de pagament).
Declaro, formalment, de l’existència de les factures relacionades al punt número 2 així com el
seu pagament.

[Signatura de la persona sol·licitant o del representant legal]

________, __________de_______________ de 2020

