
 

 

 

 

AJUDES EXTRAORDINÀRIES A LA RESTAURACIÓ 

 

1. Qui les pot demanar  

 

Titulars d’un negoci de restauració: 

 

- Obert fins al dia 15 de desembre de 2020 d’acord amb  l’Acord del Govern de la 

CAIB pel qual es declara el pas a nivell d’alerta 4, per contenir el brot epidèmic de 

la pandèmia causada per la covid-19 a Mallorca,  

- Titulars de petites empreses del sector i han de tenir contractats un màxim de 20 

treballadors. 

- La seu social ha d’estar a Mallorca. 

- Titular amb més d’un establiment de restauració o centre de treball pot demanar 

una ajuda per un màxim de 2 centres o establiments. ( UNA ÚNICA SOL.LICITUD)  

               -      Activitats ( IAE) -E671 Serveis en restaurants 

                                         -E672 Serveis en cafeteries 

                                         -E673 Serveis en cafès i bars amb i sense menjar 

                                         -E676 Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries 

             - Els titulars: 

                    - Persones físiques 

                    - Persones jurídiques privades 

                    - Agrupacions de persones físiques 

     - Agrupacions de persones jurídiques privades 

 

      - Comunitats de béns . S’ha de fer constar a la sol·licitud els compromisos                

d’execució per cada membre. 

 

     - Qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat 

Han de reunir els següents requisits: (a data 15 de desembre de 2020) 

1. Tenir el centre de treball a Mallorca 

2. Tenir el domicili fiscal a Mallorca 

3. Estar al corrent de pagament amb hisenda estatal, amb la seguretat social, amb el 

Consell Insular de Mallorca i ens que en depenen. 

4. Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal 

de l’Administració Tributària, amb establiment obert al públic en el moment en què 

s’adopta l’Acord del Govern pel qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària. 

 



 

 

 

 

 

El còmput de persones treballadores es fa amb independència de la jornada a temps complet 

o parcial, el règim de contractació fixa o temporal, o que es trobi en qualsevol situació 

d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), excedència, permisos, baixes per 

incapacitat temporal o situacions similars de suspensió de la relació laboral de l’empresa.  

 

2. Quantia de l’ajuda 

 

- 1.500 € per centre de treball o establiment 

- Un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim 3.000 €) 

 

3. Termini de presentació  

 

De dia 20 de desembre de 2020 fins dia 28 de febrer de 2021 

 

4. Lloc de presentació 

 

El lloc per presentar la sol·licitud, és la seu electrònica de la Fundació Mallorca Turisme 

(https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0). 

 

La sol·licitud, així com els requeriments i l’aportació de documentació, s’ha de fer per 

mitjans electrònics i, per tant, cal el certificat digital de la persona representant de 

l’empresa per fer els tràmits. 

 

5. SOL.LICITUD, ANNEXOS I DOCUMENTACIÓ 

 

Amb la sol·licituds i annexos que s’han d’emplenar i presentar via telemàtica, s’ha 

d’adjuntar la següent documentació: 

           -  Persones físiques: còpia del DNI o NIE, per les dues cares. Si és una persona jurídica: 

CIF. Ambdós supòsits s’han de poder llegir correctament (format PDF). 

-            Certificat tributari de situació censal a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, on 

consti el centre de treball o establiment pel qual es demana l’ajut. 

-  Fotografia actual de la façana de l’establiment on es vegi el nom comercial, si hi fos i en té, i 

una fotografia de l’interior de l’establiment (en format JPG). 

 

 

 

https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0


 

 

 

 

 

 

6. Règim de concurrència 

El procediment de concessió és de concurrència no competitiva, per ordre d’entrada en el 

registre electrònic de la Fundació Mallorca Turisme, sempre que l’expedient sigui correcte i 

s’aportin els documents preceptius, fins exhaurir el total del crèdit assignat per a la 

convocatòria.  

7. Pagament 

El pagament de les ajudes s’efectuarà una vegada comprovat que es compleixen els requisits i 

que tota la documentació és completa. 

 

IMPORTANT 

 

• Data de compliment dels requisits dia 15 de desembre de 2020 

• Establiments oberts a 15 de desembre de 2020 

• La sol·licitud , annexos i documentació S’ha de presentar via 

telemàtica 

• NO S’HA D’IMPRIMIR CAP DOCUMENT 

• (https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0). 

• Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal 

de l’Administració Tributària (AEAT), amb la Seguretat Social, amb 

el Consell Insular de Mallorca, les entitats dependents i la 

Fundació Mallorca Turisme. 

• Conservar els documents que demostren que compleix els 

requisits per ser beneficiària de l’ajuda durant un període de 

quatre anys des que s’ha concedit la subvenció. 

• Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar 

l’òrgan que concedeix la subvenció i a qualsevol altra comprovació 

o control financer que poden dur a terme els òrgans de control 

competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la 

informació que li requereixin en l’exercici de les actuacions 

anteriors. 

 

https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0

