
Subvencions directes al sector comercial i empresarial de Tortosa
Objecte:
Subvencionar  despeses  a  les  quals  hagin  de  fer  front  les  persones  autònomes  i  empreses  del
municipi, en el temps que dura l'estat d'alarma durant el qual no puguin exercir la seva activitat.

Import:
màxim individual 400€, no podrà superar el 50% de les despeses aportades. Compatible amb altres
subvencions sempre que el rebut no superi el total de despeses a les quals la persona beneficiària el
hagi fet front.

Persones beneficiàries:

• Persones físiques o jurídiques titulars d'establiments o de serveis amb seu a Tortosa.
• Local obert i domicili fiscal al municipi.
• Les persones autònomes que no comptin amb local obert per no precisar-ne per a l'exercici

de l'activitat, han de tenir seu fiscal al municipi.
• L'activitat ha de ser: en l'àmbit comercial,  educatiu, d'activitats d'hostaleria i restauració,

turisme i altres, l'activitat presencial o d'obertura al públic dels quals hagi quedat suspesa
com a  conseqüència  de  l'entrada  en vigor  del  RD 463/2020 de  14  de  març  i  les  seves
pròrrogues.

• 1 sol·licitud per persona i activitat.

No poden optar:
Empreses o persones autònomes a què  l'activitat afectada pel tancament s'hagi vist compensada per
un increment de la facturació mitjançant el volum de negoci on-line o telefònic.
Les societats mercantils els socis de les quals no siguin, tots ell, persones físiques.

Requisits:

• Trobar-se  al  corrent  de  les  obligacions  tributàries  amb Ajuntament  de  Tortosa,  Agència
Tributària , i Seguretat Social.

• Haver justificat qualsevol subvenció anterior atorgada per l'ajuntament.
• No  haver  estat  mai  objecte  de  sancions  administratives  fermes  ni  de  sentències

condemnatòries  per  pràctiques  discriminatòries  en  raó  de  sexe  i  gènere,  i  d'igualtat
homes/dones.

Despesa elegible:

• Rebuts de lloguer o despeses hipotecàries associades a l'establiment comercial o empresarial
on es desenvolupa l'activitat.

• Quotes d'autònoms i seguretat social a càrrec de l'empresa, en el cas de tenir assalariats.
• Interessos  d'un  préstec  concedit  en  el  marc  de  les  ajudes  COVID-19  (no  recàrrecs  de

demora, ni interessos per saldos deutors)
• Despeses  relacionades  amb la  digitalització  del  negoci  (  llicències  de  programari  per  a

comerç en línia, equipament informàtic (hardware i software), compra ordinadors, tauletes,
pantalles, teclats, escàners, impressores, sistemes operatives, sistema VPN i llicències per
teletreball,  despeses  relacionades  amb  creació,  desenvolupament  i  manteniment  d'espais
web, passarel·les de pagament electrònic, que s'hagin efectuat en el marc del COVID-19.

• Mampares de protecció, EPIS...
• Campanyes de màrqueting i publicitat en el període d'estat d'alarma o posterior.
• Despeses subministres ( llum, aigua, gas, internet, telèfon...)

Documentació complementària:



Persona física:

• DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica
• Certificat censal de l'activitat econòmica amb la data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas

domicili del local on es fa l'activitat econòmica.
• Resolució/certificació  de  l'alta  al  règim   especial  de  treballadors  autònoms  o  mútua

professional corresponent abans del dia 14 de març del 2020.
• Certificat bancari del compte on s'efectuarà l'ingrés segellat per l'entitat financera.

◦ Si ja l'ha presentat en altres ocasions a l'Ajuntament de Tortosa no és necessari
◦ En cas contrari, s'ha de presentar

Persona jurídica:

• NIF
• Certificat  actualitzat  de  la  situació  censal  de  la  persona  jurídica  que  indiqui  l'activitat

econòmica amb la data d'alta, domicili fiscal i si escau el local on desenvolupa l'activitat.
• Acreditació de poders de l'administrador en cas de no ser el que presenta la sol·licitud.
• DNI de l'administrador i persona que ho sol·licita en cas de no ser la mateixa.
• Certificat bancari del compte on s'efectuarà l'ingrés segellat per l'entitat financera.

◦ Si ja l'ha presentat en altres ocasions a l'Ajuntament de Tortosa no és necessari
◦ En cas contrari, s'ha de presentar

Declaració responsable:

• Declaració responsable segons model establert a tal efecte.

Com fer la sol·licitud:

- Mitjançant la presentació d’una instància genèrica fent referència a la CONVOCATÒRIA per a la
concessió de subvencions directes al sector comercial i empresarial del municipi de Tortosa, arran
de la COVID19.

- Es pot presentar :

• Per  via  telemàtica,  amb  certificat  digital.  Cal  adjuntar  a  la  instància  genèrica tota  la
documentació  signada (màxim 15 documents, amb un pes total de 100mb màxim).

• Presencialment  a  l’Ajuntament  de  Tortosa,  plaça  d’Espanya  núm.  1,  43500  Tortosa.  Es
requereix demanar cita prèvia. Podeu sol·licitar-la al telèfon: 667 278 864 i preguntar per
Sílvia. Es podrà fer en el moment que surti la convocatòria.


