GRUP 2. RELACIÓ DE DEFICIÈNCIES I CAUSES D’INADMISSIÓ
RELACIÓ DE DEFICIÈNCIES
No es presenta l’Annex I. Aquest ha d’estar signat pel sol·licitant. En cas que el
sol·licitant sigui una comunitat de béns, una societat civil o una altra entitat econòmica
sense personalitat jurídica, la documentació haurà de ser signada per tots els seus
integrants.

D1

No es presenta la fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant. En cas que el
sol·licitant sigui una comunitat de béns, una societat civil o una altra entitat econòmica
sense personalitat jurídica, s'haurà de presentar el NIF de tots els seus integrants.

D2

No es presenta l’Annex II i/o fotocòpia del DNI, NIE o passaport del representant del
sol·licitant. L’Annex II ha d’estar signat pel sol·licitant i pel seu representant. En cas que
el sol·licitant sigui una comunitat de béns, una societat civil o una altra entitat
econòmica sense personalitat jurídica, la documentació haurà de ser signada per tots
els seus integrants.

D3

No es presenta informe de vida laboral recent del sol·licitant. En cas que el sol·licitant
sigui una comunitat de béns, una societat civil o una altra entitat econòmica sense
personalitat jurídica, s'haurà de presentar un informe de vida laboral recent de cada
integrant.

D4

No es presenta el certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència
Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).

D5

No tenint el domicili fiscal al municipi de Santanyí, no es presenta còpia del document
amb relació al centre de treball: contracte de lloguer, nota simple o escriptura de
compravenda inscrita en el corresponent Registre, llicència de taxi, etc. En aquest
document ha de constar que:

D6

-

El sol·licitant ha tingut el dret personal o real respecte al centre de treball
almenys 120 dies a l'any 2019 i 60 dies a l'any 2020

-

Aquest centre de treball està ubicat al municipi de Santanyí.

No es presenta l’Annex IV. Les xifres detallades en l'Annex IV han de coincidir amb les
reflectides en la documentació presentada per a acreditar els ingressos obtinguts en els
períodes indicats. Aquest ha d’estar signat pel sol·licitant. En cas que el sol·licitant sigui
una comunitat de béns, una societat civil o una altra entitat econòmica sense
personalitat jurídica, la documentació haurà de ser signada per tots els seus integrants.

D7

No es presenta documentació admesa en dret que acrediti que el volum d'ingressos
obtinguts en el desenvolupament de l’activitat del sol·licitant durant el període de l'1
d'abril al 30 de setembre de 2020 ha estat almenys un 40% inferior amb relació al volum
d'ingressos obtingut en el mateix període en 2019 (extracte del compte de pèrdues i
guanys de tots dos períodes, llibre de registre de factures expedides de tots dos
períodes, etc.). Les xifres reflectides en aquesta documentació han de coincidir amb les
detallades en l'Annex IV.

D8

L'Annex I no està signat pel sol·licitant. En cas que el sol·licitant sigui una comunitat de
béns, una societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica, la
documentació haurà de ser signada per tots els seus integrants.

E1

En la declaració responsable inclosa en l'Annex I no s'han marcat les caselles.

E2

L'Annex II no està signat pel sol·licitant. En cas que el sol·licitant sigui una comunitat de
béns, una societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica, la
documentació haurà de ser signada per tots els seus integrants.

E4

L'Annex II no està signat pel representant del sol·licitant.

E5

L'Annex IV no està signat pel sol·licitant. En cas que el sol·licitant sigui una comunitat
de béns, una societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica, la
documentació haurà de ser signada per tots els seus integrants.

E6

Les xifres detallades en l'Annex IV no coincideixen amb les reflectides en la
documentació presentada per a acreditar que el volum d'ingressos obtinguts en el
desenvolupament de l’activitat del sol·licitant durant el període de l'1 d'abril al 30 de
setembre de 2020 ha estat almenys un 40% inferior amb relació al volum d'ingressos
obtingut en el mateix període en 2019 (extracte del compte de pèrdues i guanys de tots
dos períodes, llibre de registre de factures expedides de tots dos períodes, etc.).

E7

La fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant no és vàlida per a acreditar la
identitat. En cas que el sol·licitant sigui una comunitat de béns, una societat civil o una
altra entitat econòmica sense personalitat jurídica, s'haurà de presentar el DNI, NIE o
passaport de tots els seus integrants.

E8

En el document presentat amb relació al centre de treball no queda reflectit que és el
sol·licitant el que té el dret personal o real respecte al centre de treball.

E10

La documentació presentada per acreditar el volum d'ingressos obtinguts en el
desenvolupament de l’activitat del sol·licitant no corresponen de manera específica als
següents períodes:

E13

-

De l'1 d'abril al 30 de setembre de 2019

-

De l'1 d'abril al 30 de setembre de 2020

No es presenta documentació admesa en dret que acrediti el volum d'ingressos
obtinguts en el desenvolupament de l’activitat del sol·licitant durant el període de l'1
d'abril al 30 de setembre de 2019.

E14

No es presenta documentació admesa en dret que acrediti el volum d'ingressos
obtinguts en el desenvolupament de l’activitat del sol·licitant durant el període de l'1
d'abril al 30 de setembre de 2020.

E15

La documentació presentada per acreditar que el volum d'ingressos obtinguts en el
desenvolupament de l’activitat del sol·licitant durant el període de l'1 d'abril al 30 de
setembre de 2020 ha estat almenys un 40% inferior amb relació al volum d'ingressos
obtingut en el mateix període en 2019 no es considera vàlida ni prova suficient.

E16

L’informe plantilla mitjana de treballadors en alta de la Seguretat Social presentat no
correspon al període de l'1 de maig al 31 d’octubre de 2019.

E17

El model presentat per acreditar el nombre mitjà de treballadors amb els quals
comptava el sol·licitant en el període de l'1 de maig al 31 de octubre de 2019 no és el
model específic d'informe plantilla mitjana de treballadors en alta de la Seguretat Social.

E19

No es presenta el model específic d’informe de vida laboral de la Seguretat Social del
sol·licitant. En cas que el sol·licitant sigui una comunitat de béns, una societat civil o una
altra entitat econòmica sense personalitat jurídica, s'haurà de presentar un informe de
vida laboral recent de cada integrant.

E20

Es presenta el certificat de situació censal de la (AEAT) en lloc del certificat de situació
en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
(AEAT).

E22

El nombre de IBAN indicat per rebre l'ajuda en cas de ser beneficiari no és vàlid o
presenta errors. En cas de ser un compte d'una entitat bancària internacional fora de la
zona SEPA, és necessari indicar el codi SWIFT/BIC.

E23

No s'indica en la documentació presentada l'IBAN en el qual es desitja rebre l'ajuda en
cas de resultar beneficiari. En cas de ser un compte d'una entitat bancària internacional
fora de la zona SEPA, és necessari indicar el codi SWIFT/BIC.

E24

CAUSES D’INADMISSIÓ PER INCOMPLIMENT DELS REQUISITS
El volum d'ingressos obtinguts en el desenvolupament de la seva activitat empresarial
durant el període de l'1 d'abril al 30 de setembre de 2020 no ha estat almenys un 40%
inferior amb relació al volum d'ingressos obtingut en el mateix període en 2019.

F2

No es troba o no s'ha trobat al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària.

F3

Els requisits per a ser beneficiari s'han de complir durant tot el procediment, des del dia
en què es presenta la sol·licitud de l'ajuda fins a la publicació de la resolució de
concessió.
El sol·licitant no acredita haver estat donat d'alta en el règim de treballadors autònoms,
règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat de
col·legi professional almenys 120 dies a l'any 2019 i 60 dies a l'any 2020.

F5

En cas que el sol·licitant sigui una comunitats de béns, una societat civil o una altra
entitat econòmica sense personalitat jurídica, al menys un dels seus integrants presenta
aquesta deficiència.
El sol·licitant no acredita trobar-se en situació de complir amb l'obligació a) de l'apartat 7
de les bases de la convocatòria, de mantenir la seva activitat empresarial almenys en
l'any 2021, al trobar-se jubilat.
En cas que el sol·licitant sigui una comunitats de béns, una societat civil o una altra
entitat econòmica sense personalitat jurídica, al menys un dels seus integrants presenta
aquesta deficiència.

F6

No es troba o no s'ha trobat al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat
Social.

F8

Els requisits per a ser beneficiari s'han de complir durant tot el procediment, des del dia
en què es presenta la sol·licitud de l'ajuda fins a la publicació de la resolució de
concessió.
No es troba o no s'ha trobat al corrent de les obligacions tributàries amb aquest
Ajuntament.

F9

Els requisits per a ser beneficiari s'han de complir durant tot el procediment, des del dia
en què es presenta la sol·licitud de l'ajuda fins a la publicació de la resolució de
concessió.
No es troba o no s'ha trobat al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

F10

Els requisits per a ser beneficiari s'han de complir durant tot el procediment, des del dia
en què es presenta la sol·licitud de l'ajuda fins a la publicació de la resolució de
concessió.
No es presenta documentació per esmenar les deficiències detectades en la sol·licitud
en el termini indicat a les bases de la convocatòria i en la publicació de la resolució de
l'instructor del 23 de març de 2021.

F11

