
RELACIÓ  DE  DOCUMENTS  NECESSARIS  PER  A  SOL·LICITAR  LA  SUBVENCIÓ  DIRECTA  A
ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ I SERVEIS QUE IMPLIQUIN UN CONTACTE PERSONAL PROPER,
DEL MUNICIPI DE TORTOSA, EN ATENCIÓ A DETERMINADES MESURES ADOPTADES PER LES
AUTORITATS SANITÀRIES QUANT A LIMITACIÓ DE L’ACTIVITAT PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT
EPIDÈMIC DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 AL TERRITORI DE CATALUNYA

                                                                                                                                                                   

General

□ Instància degudament emplenada, segons model establert com a instància genèrica

□ Documentació justificativa de les despeses  a les quals hagi fet front durant  el temps que

duren les mesures adoptades per les autoritats sanitàries quant a limitació de l’activitat per a

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 Lloguer o despeses hipotecàries associades a l’establiment on es desenvolupa l’activitat, de
restauració i serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essenci-
al, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d’aquesta previsió els serveis de perruqueria, els
quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.

 Quotes d’autònoms i seguretat social a càrrec de l’empresa, en el cas de tenir persones
assalariades.

 Despeses  relacionades  amb la  digitalització  del  negoci,  compra d’ordinadors,  tauletes,
pantalles, teclats, escàners, impressores, sistemes operatius, sistema VPN i llicències per
teletreball, creació-desenvolupament-manteniment espais web, passarel·les de pagament
electrònic, tot efectuat en el marc de la COVID-19.

 Despeses per a la protecció dels treballadors/es i clientela, com ara mampares de protec-
ció i EPIS.

 Campanyes de màrqueting i publicitat en el període de l’estat d’alarma o posterior.
 Despeses de subministraments.

□ Documentació acreditativa bancària del pagament de la despesa que es presenta.

□ Declaració responsable de la persona interessada o representant legal de la persona, segons

model establert.

www.tortosa.cat



En cas de persona física

□ DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica, excepte en el cas que ja

s’hagi presentat anteriorment aquest document i no s’hagi modificat el seu contingut. 

□  Ja he presentat anteriorment aquest/(s) document(s).

□ Certificat  actualitzat  de situació censal que indiqui l'activitat  econòmica amb la data d'alta,  el

domicili fiscal i en el seu cas el local de desenvolupament de l'activitat, excepte en el cas que ja

s’hagi presentat anteriorment aquest document i no s’hagi modificat el seu contingut.

□  Ja he presentat anteriorment aquest document.

□ Resolució/certificació  de  l'alta  en  el  Règim  Especial  de  Treballadors  Autònoms  o  la  mútua

professional, excepte en el cas que ja s’hagi presentat anteriorment aquest document i no s’hagi

modificat el seu contingut.

□  Ja he presentat anteriorment aquest document.

□ Certificat bancari del compte corrent on s’ha d’efectuar l’ingrés, segellat per l’entitat financera,

excepte en el cas que ja s’hagi presentat anteriorment aquest document i no s’hagi modificat el

seu contingut.

□  Ja he presentat anteriorment aquest document.
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En cas de persona jurídica

□ NIF  de  la  persona  jurídica,  excepte  en  el  cas  que  ja  s’hagi  presentat  anteriorment  aquest

document i no s’hagi modificat el seu contingut.

□  Ja he presentat anteriorment aquest document.

□ Certificat actualitzat de situació censal de la persona jurídica que indiqui l'activitat econòmica amb

la seva data d'alta, el domicili fiscal i, si escau el local de desenvolupament de l'activitat, excepte

en el  cas  que  ja  s’hagi  presentat  anteriorment  aquest  document  i  no  s’hagi  modificat  el  seu

contingut.

□  Ja he presentat anteriorment aquest document.

□ Acreditació dels poders de la persona administradora i de la que presenta la sol·licitud en cas de

no  ser  la  mateixa  persona,  excepte  en  el  cas  que  ja  s’hagi  presentat  anteriorment  aquest

document i no s’hagi modificat el seu contingut.

□  Ja he presentat anteriorment aquest document.

□  DNI  per  les  dues  cares  o  NIE  acompanyat  pel  passaport,  si  ho  indica,  de  la  persona

administradora i de la persona que presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa, excepte en

el cas que ja s’hagi presentat anteriorment aquest document i no s’hagi modificat el seu contingut.

□  Ja he presentat anteriorment aquest document.

□ Certificat bancari del compte corrent on s’ha d’efectuar l’ingrés, segellat per l’entitat financera,

excepte en el cas que ja s’hagi presentat anteriorment aquest document i no s’hagi modificat el

seu contingut, excepte en el cas que ja s’hagi presentat anteriorment aquest document i no s’hagi

modificat el seu contingut.

□  Ja he presentat anteriorment aquest document.
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