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DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ A AJUTS ECONÒMICS A ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES AFECTADES PER LA COVID-19 

Formulari editable. Un cop omplert l’heu de signar per ambdues parts a mà o electrònicament 

Identificació: 

Nom i cognoms: 

NIF, NIE, o passaport: 

Telèfon mòbil i/o telèfon fix: 

Domicili, codi postal i població: 

Adreça electrònica de contacte: 

Declaro sota la meva responsabilitat : 
(marqueu els punts que es refereixin a la situació que teniu actualment) 

1. Que compleixo els requisits establerts en aquestes bases en els punts 4 i 13 de les bases
reguladores i convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics al comerç, restauració i persones
treballadores autònomes amb centre de treball obert obligats a tancar o afectats per la declaració
de l’estat d’alarma del municipi de Castellbisbal per fer front a l’impacte econòmic causat per la
COVID-19.

2. Que he patit una reducció del 70% en el volum d’operacions durant el mes o mesos de
___________________ 2020 afectats per la declaració de l’Estat d’ alarma, en comparació amb
el mateix mes de l’exercici anterior. En el cas de persones físiques autònomes amb una antiguitat
al RETA inferior a 1 any, a data 14 de març de 2020, restarà exempt d’aquesta acreditació,
podent optar de forma directa a la subvenció, previ compliment de la resta de requisits.

3. Que he hagut d’aturar la meva activitat econòmica durant el mes o mesos de
__________________de 2020.

4. Que tinc menys de 10 treballadors vinculats a l’activitat abans de la data 14 de març de 2020 i
situació actual (ERTO...) dels quals em comprometo a mantenir el lloc de treball durant 6 mesos
des de la finalització de l’estat d’alarma, de la mateixa forma que el funcionament de l’activitat.

5. Que tinc un volum d’operacions no superior a 600.000 euros anuals (exercici anual anterior).

6. Que estic donat d’alta en el cens d’activitats de l’IAE i aquesta activitat ha estat iniciada abans del
14 de març de 2020.

7. Que tinc la seu social i fiscal de la meva activitat economia al municipi de Castellbisbal.

Lloc i data: Signatura: 
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