
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

AJUDES A AUTÒNOMS 
I MICROEMPRESES - 2021

GUIA ORIENTATIVA SUBVENCIÓ

NOU PERÍODE DE SOL·LICITUDS
(Del 09/03/2021 al 29/03/2021) 

1.700.000 �

SantaEulàri     juda A 1.000.000 �                                 

Ajuntament 
    
350.000 �                                        

Govern Balear 
  
350.000 �                                            

Consell Insular 
d'Eivissa

AJUNTAMENT DE
SANTA EULÀRIA DES RIU



REQUISITS PER SER-NE BENEFICIARI/ÀRIA

Tenir el domicili social i/o l'activitat principal situada al terme municipal de Santa 
Eulària des Riu. En el cas que la persona sol·licitant sigui una persona autònoma no 
obligada a la possessió del títol habilitant (o antiga llicència d'obertura) el requisit és 
que el domicili scal de la persona sol·licitant estigui ubicat al terme municipal de 
Santa Eulària des Riu.         
 
Tenir reducció mínima d'una mitjana anual de l'activitat d'un 50,00% dels ingressos 
o facturació durant l'exercici 2020 respecte a l'exercici 2019. En el cas que 
l'autònom/a o microempresa no tengui activitat l'any 2019 i la seua activitat s'hagi 
iniciat entre el dia 01/01/2020 i el 13/03/2020, ha de complir el requisit de 
presentar una reducció mínima d'un 50,00% dels ingressos o facturació de la 
mitjana dels trimestres posteriors a l'estat d'alarma de març de 2020 en què hagi 
exercit la seua activitat ns al desembre de 2020 respecte al primer trimestre del 
mateix any.         
 
Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb l'Ajuntament de Santa 
Eulària des Riu, l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), amb el Consell Insular 
d'Eivissa, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General 
de la seguretat Social.         
 
Només s'admetrà una sol·licitud per persona física, jurídica o agrupacions 
d'aquestes mateixes, i no se subvencionarà la mateixa situació encara que la 
presentin dos beneciaris/àries diferents.         
 
Tenir el títol habilitant (o antiga llicència d'obertura), en vigor i a nom de la persona 
sol·licitant, en el cas que la llei d'activitats l'obligui a la seua possessió per a l'exercici 
de l'activitat.    

Les persones sol·licitants només es podran acollir a 1 línia segons la seua situació, i a més 

afegir o no, segons el seu cas, la quantitat addicional que correspongui.

 REQUISITS PER ACCEDIR A LA LÍNIA 
CORRESPONENT DE SUBVENCIÓ

Ø LÍNIA 1, import màxim 1.200,00�:

 0 a 0,99 persones treballadores de mitjana anual de 2020 (document de la TGSS).         

Ø LÍNIA 2, import màxim 1.600,00�: 

  1,00 a 5,99 persones treballadores de mitjana anual de 2020 (document de la TGSS).         

Ø LÍNIA 3, import màxim 2.000,00�:

 6,00 a 10,00 persones treballadores de mitjana anual de 2020 (document de la TGSS).     

Ø LÍNIA 4, NOU import màxim 1.000,00�:

 Empreses i autònoms/es de nova creació: A partir del dia 14/03/2020.
 No més de 10,00 treballadors de mitjana anual de 2020 (document de la TGSS). 
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MÉS QUANTITATS ADDICIONALS:

Ÿ  PLUS LOCAL 500,00 � NOMÉS PER A LÍNIES 1, 2 o 3:

  Les persones sol·licitants hauran de presentar, segons la situació:

- Local llogat: Fotocòpia del contracte de lloguer en vigor, complet i signat per  

arrendador/a i llogater/a i 2 últims rebuts per demostrar que estan al corrent de 

pagament (de 2020).         

  - Local hipotecat: Fotocòpia de l'escriptura o del contracte hipotecari del bé  
 immoble i última mensualitat pagada de la hipoteca (de 2020).    

Ÿ  PLUS OCI NOCTURN I ALLOTJAMENTS HOTELERS 500,00 � NOMÉS  

Es donarà a aquelles empreses i persones autònomes que exerceixin la seua activitat 

en el sector de l'oci nocturn o allotjament hoteler. 

COM S’ACREDITA LA REDUCCIÓ DEL 50%?

Empresa o autònom/a que va tenir activitat el 2019 i 2020 ha de 
presentar UNA de les opcions següents: 

 IVA anual (model 390 AEAT) dels exercicis 2019 i 2020.         
  

  IVA o IRPF (model 303 o 130 AEAT) trimestrals presentats durant tot l'exercici 
  2019 i 2020.         

 
Les comunitats de béns que no estiguin obligades a realitzar liquidaciones 
trimestrals d'IVA presentaran les liquidacions trimestrals d'IRPF (model 130 
AEAT) presentades durant tot l'any 2020 de tots els seus comuners.         
 
En cas d'empreses que funcionin per mòduls, s'ha d'emplenar l'ANNEX 2 
disponible al web de l'Ajuntament i presentar una liquidació trimestral d'IRPF 
(model 131 AEAT) de l'exercici 2020.    
 
Empresa o autònom/a que va començar la seua activitat entre el dia 
01/01/2020 i el 13/03/2020 haurà de presentar presentar tots els 
trimestrals de 2020 (model 130 o 303 AEAT).    

A

B Empresa o autònom/a que va començar la seua activitat en data 

posterior al 14/03/2020 (estat d'alarma):     

NO s'han d'acreditar pèrdues ja que són noves persones emprenedores: 

pertanyeran a la LÍNIA 4 .     
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DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR 
(llegiu atentament l'article 7 de les bases de la convocatòria).

1. ANNEX 1 signat.

2. Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant: DNI (autònoms/es) i NIF si es 
tracta d'una empresa.

 En cas de tractar-se d'una comunitats de Béns s'haurà d'aportar també el Document de 
representació (disponible en el tauler digital d'anuncis de l'Ajuntament).

3. Còpia de l'escriptura de constitució en vigor (en cas de tractar-se d'una empresa).

4. Certicat de la mitjana de plantilla el 2020 de l'empresa amb treballadors/es o 
informe negatiu de l'empresa sense treballadors i/o persones autònomes expedit per 
la TGSS.

5. Acreditació reducció mínima 50% per línia 1,2 o 3: detallat anteriorment.

6. Dades bancàries a nom de la persona o empresa sol·licitant.

7. Certicat de situació censal. Document actualitzat i expedit per la AEAT.

8. Si és persona autónoma, ha de presentar la vida laboral actualizada (TGSS)

9. Si hi ha un canvi de titularitat haurà d'acreditar aquesta situació.

10. En el cas que la persona sol·licitant tengui una activitat principal de venda sense 
establiment (mercadets), haurà de presentar l'acreditació d'haver tengut el seu lloc 
durant l'any 2020 mitjançant la presentació de la factura que acrediti la quota pagada 
del mercadet i el certicat del propietari/ària d'aquest on s'especiqui el número de 
parada, el nom comercial, si escau, i titular i lloc on es realitza aquest mercat ambulant 
referent a l'any 2020.

11. Per acreditar quantitat addicional per local llogat o amb préstec hipotecari: detallat 
anteriorment.

12. Títol habilitant (o antiga llicència d'obertura), en vigor i a nom de la persona 
sol·licitant, en el cas que la llei d'activitats l'obligui a la seva possessió per a l'exercici de 
l'activitat.

Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria són incompatibles amb aquelles subvencions 

concedides per un organisme insular de l'illa d'Eivissa l'objecte de les quals estigui 

directament relacionat amb les ajudes a autònoms/es i microempreses afectats per la 

situació de crisi econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19 i la subvenció sigui 

d'import màxim igual o superior a 3.000,00 euros.

MODE PRESENTACIÓ, 
INFORMACIÓ I NOTIFICACIONS 

- PRESENTACIÓ: Registre d'entrada físic o telemàtic. 
- INFORMACIÓ: ajudaempresa2021@santaeularia.com i tel. 971 040 248.
- NOTIFICACIONS: Tauler d'anuncis ocial de la pàgina web d'Ajuntament i tauler 

d'anuncis físic de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.   

COMPATIBILITATS 
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