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ANNEX B 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’OBLIGACIÓ DE SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA 

ARRAN DE LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, DE 15 D’OCTUBRE  

En virtut de les prescripcions a partir de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual 

s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció  del brot epidèmic de la 

pandèmica de COVID-19 al territori de Catalunya, s’especifica el següent: 

Jo, ___________________________________________, amb DNI/NIE _______________, i en 

representació de l’empresa ___________________________________, amb domicili fiscal 

_________________________, declaro sota la meva responsabilitat: 

Que l’activitat econòmica de la qual en soc titular ha quedat suspesa en virtut del que es preveu 

a partir de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures 

en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de OCVID-19 al 

territori de Catalinya. 

De la mateixa manera, faig constar que la data en la què s’ha produït el motiu adduït és 

__/__/2020. 

  Declaro, de la mateixa manera, sóc titular d’un establiment mercantil, industrial o d’altra 

naturalesa, obert al públic, situat en el domicili _____________________________________, el 

qual ha romàs tancat entre les dates compreses entre __/__/2020 i el __/__/2020. 

  Per tot l’esmentat anteriorment, declaro sota la meva responsabilitat que són certes les 

dades que es consignen en la present sol·licitud, que compleixo els requisits per a l’accés al dret 

a la prestació econòmica que se’n deriva d’aquesta sol·licitud, que disposo de la documentació 

que en la mateixa es requereix, la qual tindré a disposició de l’òrgan gestor de la prestació 

econòmica esmentada anteriorment, i que em comprometo a comunicar a l’Ajuntament de 

Deltebre qualsevol fet que suposés deixar de complir els requisits que donen lloc a aquesta 

prestació econòmica, així com a reintegrar les quantitats indegudament percebudes, en cas 

d’incompliment de qualsevols dels esmentats compromisos. 

Deltebre (Delta de l’Ebre), a _______ de ______________ de 2020. 

Signatura, 

 

_____________________________ 

 


