
                 
   

Excm. Ajuntament d'Alacant

AJUDES A PERSONES TREBALLADORES
AUTÒNOMES I XICOTETES EMPRESES

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PÈRDUES DE VOLUM
D'INGRESSOS

PERSONES FÍSICA O ENTITAT SOL·LICITANT

Cognoms i nom (p. físiques) / Raó social de l'entitat (p. jurídiques) : NIF / CIF

Representant legal p. jurídiques (cognoms i nom): NIF / CIF Telèfon:

Domicili de l'activitat

CP Població Província 

Correu electrònic als efectes de notificacions: Telèfon

DECLARA

Que el volum de pèrdues d'ingressos de l'activitat econòmica al mes d'abril ha sigut superior al 40% en relació
a:
          1r Activitats d'alta abans de l'1 de gener de 2020:  mitjana del trimestre de gener a març de 2020.
          2n Persones treballadores artistes, del mar, agraris i empleats de la llar: mitjana de l'any 2019.
          3r En el cas d'activitats d'alta des de l'1 de gener de 2020: mitjana des de l'alta fins al 31/03/2020.

Volum d'ingressos al mes d'abril:          
 
Volum d'ingressos del període comparat:  

Mitjana d'ingressos del període comparat:

%de disminució d'ingressos: 

El  sol·licitant  declara la veracitat  de totes les dades que es troben en la present declaració.  El règim d'aquesta
declaració és el de l'article 69 de la Llei 39/2015 d'1d'octubre.

Alacant,   de 2020

Ft.: 
        

          
La persona interessada o el representant legal de l'entitat

(persones físiques, firma manuscrita o digital; persones jurídiques, firma digital)

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 20161679, l'informem que les dades que ens proporcione seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de
l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir o donar resposta adequada a la seua sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a
l'Ajuntament  per  la  Llei  7/1987,  de  2  d'abril,  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim Local,  i  per  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de  les
Administracions Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes. Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant podrà vosté exercir
els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i els de limitació i oposició al seu tractament.

Informació addicional:  Pot  consultar  la  informació addicional  i  detallada sobre protecció de dades en la  nostra pàgina web:  http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-
adicional-proteccion-datos 

http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos
http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos
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Notes aclaridores:
El % de disminució d'ingressos es calcula mitjançant la fórmula següent: multiplique els ingressos d'abril per 100.
El  resultat  és divideix entre la mitjana d'ingressos del  període comparat.  I  reste a 100 l'import  de l'operació
anterior. 100 - (import abril*100 / mitjana d'ingressos del període comparat).

Només  s'han  de  tindre  en  consideració  els  ingressos  ordinaris  de  l'activitat.  S'exclouen  ajudes  o  subsidis
percebuts  en relació  amb mesures  vinculades a  la  COVID19 o  ingressos  extraordinaris  no relacionats  amb
l'activitat ordinària. 

Import a consignar en la casella “Mitjana d'ingressos del període comparat”:

a. Serà la suma d'ingressos des de l'1 de gener de 2020 (o des del moment de l'alta, en el cas que siga 
posterior a la de la data) fins al 31 de març de 2020, dividit entre els dies que haja estat d'alta durant el 
període (si ha estat tot el trimestre, serà 91 dies). Aquest resultat s'haurà de multiplicar per 30.

 b. Persones treballadores artistes, del mar, agraris i empleats de la llar: hauran de sumar els ingressos
de tot l'exercici 2019, dividir-lo entre 365 dies (o els dies que va estar d'alta) i multiplicar-lo per 30. En
el cas que no estiguera donat d'alta en l'exercici 2019, s'aplicarà l'apartat anterior.

Sol·licitants que apliquen el  règim general de l'IVA: hauran de consignar com a ingressos només la base
imposable de les seues factures emeses.

Sol·licitants que apliquen el règim d'estimació objectiva d'IVA (mòduls): hauran de consignar com a ingressos
l'import total de les factures. (IVA inclòs).

Sol·licitants les factures emeses dels quals estan subjectes a retenció: hauran de consignar com a ingressos
la base imposable de les seues factures emeses. 

Sol·licitants  que no estan subjectes  al  Reial  Decret  1619/2012,  de 30 de novembre, pel  qual  s'aprova el
Reglament pel qual és regulen les obligacions de facturació: consignaran les retribucions percebudes en brut.
(per exemple, empleats de la llar).

NOTA: Aquest annex, després d'emplenar-lo i firmar-lo, podrà adjuntar-se tant en format pdf com en format
imatge per a permetre que la relació entre representat i representant puga dur-se a terme per mitjans que no
vulneren  l'obligació de romandre  en els  domicilis  per  raons  sanitàries,  sense perjudici  que,  si  és el  cas,
l'Ajuntament d'Alacant requerisca amb posterioritat la presentació del document original.  
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