
INFORMACIÓ D'AJUDA A LA PERSONA 

SOL·LICITANT 

(Aquest és un document orientatiu, amb enllaços que poden ser del vostre interès, 

però que no eximeix de la lectura i l’aportació de tota la documentació obligatòria 

requerida en les bases). 

Per poder aportar tota la documentació d'aquesta convocatòria podeu accedir al registre 

telemàtic de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu (amb signatura electrònica) 

https://bit.ly/3sHPAHZ o lliurar la documentació en els registres d'entrada de les diferents 

parròquies del municipi (Jesús, es Puig d’a Valls i Santa Eulària des Riu). 

 

• Annex 1. Sol·licitud de subvenció completa, degudament emplenada i signada: 

 

https://bit.ly/2PMF8jr 

 

• Annex 2. Declaració responsable per a persones autònomes en règim d'estimació 

objectiva (únicament per a mòduls): 

 

https://bit.ly/3cfd53F 

 

• Document acreditatiu de la persona representant o apoderada única (únicament per 

a comunitats de béns):  

 

https://bit.ly/30sxGMh 

 

• Certificat mitjà de plantilla emès per la Tesoreria General de la Seguretat Social:  

La data del certificat o document ha d'estar actualitzada a data posterior al 

01/01/2021. 

https://bit.ly/38XzH8v (informe negatiu, si MAI ha tengut treballadors/es). 

*Si té o ha tingut treballadors/es haurà de presentar l'Informe plantilla mitjana de 

treballadors/es en alta. 

 

• Per acreditar la reducció d'un 50%:  

Per a acreditar la reducció mínima d'un 50% en els ingressos o facturació de l'any 

2020 respecte a l'any 2019, per accedir a les línies 1, 2 i 3, es realitzarà mitjançant 

UNA de les formes següents:  

 

- Presentació de la liquidació anual d'IVA (model 390 o el model anual que 

correspongui de l'esmentat impost) dels exercicis 2019 i 2020 (exceptuant les 

empreses que han iniciat la seua activitat entre el 01/01/2020 i el 13/03/2020). 

https://bit.ly/3qClHXC 

 

- Presentació de les liquidacions trimestrals d'IVA (model 303 o el model trimestral 

que correspongui de l'esmentat impost) presentades durant tot l'exercici 2019 i 

2020.  

https://bit.ly/3sS578j  

 

- Presentació de les liquidacions trimestrals d'IRPF (model 130) presentades durant 

tot l'exercici 2019 i 2020. 

https://bit.ly/3sMWBag  
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- En el cas de les comunitats de béns que no estiguin obligades a realitzar 

liquidacions trimestrals d'IVA (model 303 o el model que correspongui de 

l'esmentat impost), han de presentar les liquidacions trimestrals d'IRPF (model 130) 

presentades durant tot l'any 2019 i 2020 de tots els seus comuners. 

https://bit.ly/3sMWBag   

 

- Aquells treballadors/as autònoms/as que es trobin en règim d'estimació objectiva, 

també conegut com a sistema de mòduls, pel fet que no estan obligats a portar 

llibres que acreditin el volum d'activitat, hauran de presentar la documentació 

següent:  

 

·  Annex 2. Declaració responsable per a treballadors/es autònoms/es en 

règim d'estimació objectiva (mòduls), degudament emplenada i signada. 

https://bit.ly/3cfd53F 

 

· Fotocòpia d'una liquidació trimestral d'IRPF (model 131) de l'exercici 2020. 

                  https://bit.ly/3iC7Iyb  

• Certificat de situació censal de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària: 

El certificat ha d'estar actualitzat a data posterior al dia 01/01/2021. 

https://bit.ly/3pbseIJ (tràmits > sol·licitud). 

 

• Fotocòpia de l'informe de vida laboral (únicament per a persones físiques): 

L'informe ha d'estar actualitzat amb data posterior al 01/01/2021.  

https://bit.ly/39PlSIg 
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