
 

Sol·licitud programa ajudes Covid-19 empreses 2021 

 

 DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 
 

5. Certificat de no deute del M.I. Govern d’Andorra  
6. Documents acreditatius del punt 5.  

a. 4.a                                                                                                                                    S            N 

b. 4.b                                                                                                                                    S            N 

c. 4.c                                                                                                                                    S            N 

d. 4.d                                                                                                                                    S            N 

 

DADES BANCÀRIES 

7. Número de compte IBAN 

 

           Canillo,         d                del 2021          Signatura de la persona representant que sol·licita  

INFORMACIÓ  

 
1. Nom 

2. Adreça 
 

3. Correu electrònic                               4. Telèfon 

5. NRT 

6. Persona representant 
 

 
REQUISITS 

1. Registrat a la parròquia de Canillo                                                                                              S            N 

2. No té deutes amb cap administració pública.                                                                          S            N 

3. Es troba al corrent del pagament dels salaris i CASS.                                                              S            N    

4. Ha vist negativament afectada la seva activitat pel COVID                                                    S            N 
Marqui en quina de les situacions següents s’ha trobat 

a. Ha sol·licitat i obtingut autorització del Govern per aplicar mesures de suspensió 
temporal dels contractes de treball o de reducció de la jornada laboral dels seus 
assalariats, d’acord amb la llei 16/2020.                                                                       S          N 

b. Ha sol·licitat i obtingut una prestació per a les persones que realitzen una activitat 
econòmica per compte propi, d’acord amb la llei 16/2020.                                      S          N 

c. Ha sol·licitat i obtingut un préstec amb l’aval de Govern per a empreses i negocis per la 
situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.                  S           N                    

d. Activitat principal suspesa per decret de Govern o directament afectada o restringida 
per mesures d’autoritats estrangeres determinat per decret de Govern.             S           N                   
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