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 ANNEX 1 

SOL·LICITUD LÍNIA 1

Convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les 
restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics 
de  la  restauració  i  les  seues  cadenes  de  valor,  empreses  esportives  amb  espais 
tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de 
balneari  (spa)  i  similars,  empreses  de  distribució  (ADED),  firaires  i  empreses 
organitzadores d’esdeveniments, i agències de viatge. 

DADES DE LA PERSONA FÍSICS O JURÍDICA SOL·LICITANT

Raó social (En cas de persones físiques, indicau nom i llinatges):

DNI/CIF: 

Domicili (a efectes de notificacions):

Núm.:  Pis:  Localitat:  CP: 

Telèfon de contacte:  Fax: 

Correu electrònic (a efectes de notificacions): 

Web de la persona física o jurídica sol·licitant: 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT

Nom i llinatges: 

DNI/NIE:  Telèfon: 

Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de: 

1) Obligatori:

Establiment o centre de treball per al qual sol·licit l’ajut de 4.500 euros, corresponent a 1.500 
euros pels tres mesos de gener febrer i març:

Nom comercial 1:

Localització de l’establiment 1:
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2) Opcional (si té un altre establiment amb dret a l’ajuda):

Segon establiment o centre de treball per al qual sol·licit l’ajut de 4.500 euros, corresponent 
a 1.500 euros pels tres mesos de gener febrer i març: 

Nom comercial 2: 

Localització de l’establiment 2:

DECLAR SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT

1. Que la persona que presenta la sol·licitud té poder suficient per actuar en nom de l’entitat 
sol·licitant. 

2. Que els centres de treball o establiment(s) per al quals es demana l’ajut es va veure 
afectat per les mesures de salut pública dictades per la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de Covid-19 a Eivissa, per l’Acord del Consell de Govern de la CAIB de data 11 
de gener de 2021 (BOIB núm. 5, de 12 de gener de 2021) i que estava obert com a mínim 
fins a 30 de novembre de 2020.

3. Que l’activitat per a la qual es sol·licita l’ajuda està inclosa en algun dels grups i/o epígrafs 
de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) següents:                                                         
(assenyalar el grup i/o epígraf que correspongui)

EPÍGRAF O GRUP D’EPÍGRAFS:

 755.2 Serveis prestats al públic per les agències de viatges

 755.1 Serveis a altres agències de viatges

 981    Jardins, parcs recreatius o d’atraccions i aquàtics i pistes de patinatge

 982.4 Altres atraccions, comerç al detall i serveis de restauració propis de fires i revetlles

 989.2 Servei d’organització de congressos, assemblees i similars

4. Assenyalar amb X una de les opcions següents, segons correspongui:

 Que  l’entitat  està  vàlidament  constituïda  en  escriptura  pública  i  registrada  (si  és 
obligatòria la inscripció registral), en cas de tractar-se d’una empresa. 

 Que l’entitat està vàlidament constituïda i inscrita en el registre de cooperatives, en cas 
de tractar-se d’una cooperativa. 

5. Assenyalar,  en  cas  de pertànyer  al  sector  de les  agències  de viatge i  altres  serveis 
d’agències de viatges, amb X una de les opcions següents, segons correspongui:  

 Que l’establiment està d’alta en el Registre d’Establiments Turístics del Consell Insular 
d’Eivissa amb el número:



 Que  he  realitzat  la  sol·licitud  d’inscripció  en  el  Registre  d’Establiments  Turístics  del

Consell  Insular  d’Eivissa amb caràcter previ  a la concessió de la subvenció.  La data de 

sol·licitud va ser  i amb número de registre general d’entrada 

.

En  qualsevol  cas,  els  establiments  d’agències  de  viatge  i  altres  serveis  d’agències  de 
viatges, hauran d’estar donats d’alta al Registre d’Establiments turístics del Consell Insular 
d’Eivissa, o haver sol·licitat la inscripció corresponent, a nom de la persona física o jurídica 
sol·licitant, amb caràcter previ a la concessió de la subvenció. 

6. Que no tenc cap proposta de sanció per infracció greu o molt greu per raons sanitàries 
lligades a la COVID19.

7. Que no incorre en cap de les prohibicions per rebre ajudes o subvencions que estableix 
l’article 10 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

8. Que s’adjunta la documentació següent segons els requisits establerts a la base 3:

8.1.  Certificat  de  situació  censal  de  l’Agència  Estatal  de  l’Administració  Tributària  on 
s’acrediti  que  la  persona  física  o  jurídica  sol·licitant  de  l’ajuda  té  domicili  fiscal  a  l’illa 
d’Eivissa, consta d’alta en l’epígraf de l’impost d’activitats econòmiques indicat a la sol·licitud 
de la present ajuda en el moment en què es va adoptar l’Acord del Govern de data 11 de 
gener de 2021 pel qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària a l’illa d’Eivissa i que continua 
l’exercici  de la seua activitat  en el  moment de la sol·licitud de la present ajuda (o altres 
certificats expedits per l’AEAT on quedi acreditat l’anterior).

8.2 Certificat corresponent emès per la Tresoreria General de Seguretat Social acreditatiu de 
la mitjana anual de treballadors per a l’any 2020.

En cas de no tenir treballadors/ores al seu càrrec durant l’any 2020, s’aportarà el certificat 
emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social acreditant aquesta situació. 

8.3. Títol habilitant per a l’exercici de l’activitat de conformitat amb l’establert a la Llei 7/2013, 
de 26 de novembre,  de règim jurídic d'instal·lació,  accés i  exercici  d’activitats a les Illes 
Balears, en vigor i a nom de la persona física o jurídica sol·licitant, en el cas de que la llei  
d'activitats l’obligui a la seua possessió per a l'exercici de l'activitat, o acreditació d’haver 
sol·licitat el títol habilitant amb caràcter previ a la concessió de la subvenció.

8.4 Certificats vigents a nom de la persona física o jurídica sol·licitant de l’ajuda, d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries amb les següents administracions:

- Agència Tributària de l’Estat

- Agència Tributària de les Illes Balears

- Seguretat Social. En cas que l’entitat sol·licitant de l’ajuda no tengui personal treballador 
contractat, caldrà aportar el certificat a nom de la persona representant de l’empresa.

En qualsevol cas, i de conformitat amb l’apartat 3.1.1. c, les persones físiques o jurídiques 
beneficiaries de la subvenció de la línia 1 hauran d’acreditar estar al corrent d’obligacions 
tributàries amb l’Estat, amb la Seguretat Social, amb l’Agència Tributària de les Illes Balears,



i amb el Consell Insular d’Eivissa, o que se’ls hagi aprovat un ajornament del pagament del 
deute amb alguna de les administracions anteriors, amb caràcter previ  a la proposta de 
resolució de concessió.

Eivissa,  d  de 2021

(Signatura de la persona sol·licitant) 

D’acord  amb  l’article  69.4  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions  públiques,  "La  inexactitud,  falsedat  o  omissió,  de  caràcter  essencial,  de  qualsevol  dada  o 
informació  que  s'incorpori  a  una  declaració  responsable  o  a  una  comunicació,  o  la  no  presentació  davant 
l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que sigui, en el seu cas, requerida per 
acreditar el compliment del que s’hagi declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb 
l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tengui constància de tals fets, sense perjudici de 
les responsabilitats penals, civils o administratives a les quals hi hagués lloc."

POLÍTICA DE PRIVADESA
De conformitat amb l'establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell d'Europa, de 27 d'abril de 
2016, en relació amb la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades (DOUE 4-5-2016), i a la resta de legislació vigent en aquesta matèria us informam 
que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través d'aquesta convocatòria s'incorporaran al fitxer 
de  titularitat  del  Consell  Insular  d'Eivissa  amb  la  finalitat  de  tramitar  les  sol·licituds  d'aquestes  ajudes 
econòmiques i la posterior publicació de les resolucions corresponents i no podran usar-se per a cap altra finalitat 
diferent a la mencionada.
Les persones titulars de les dades objecte de tractament podran exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, 
cancel·lació i oposició, (https://seu.conselldeivissa.es) dirigint escrit, de forma electrònica o presencial, segons 
correspongui, al Consell Insular d'Eivissa, av. d'Espanya, 49, 07800 Eivissa. Així mateix, tenen el dret a presentar 
reclamació davant l'autoritat de control.
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