
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El 22 d’octubre de 2020, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la 

Resolució per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 

en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats 

econòmicament per la COVID-19. La resolució s’estructura en tres annexos i vint-i-dos 

bases. 

La  finalitat d’aquesta norma és reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la situació 

de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual 

s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Beneficiaris i presentació de les sol·licituds  

Les persones beneficiàries d’aquestes subvencions poden ser els professionals autònoms 

i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa, 

donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al 

tancament en base a la Resolució anteriorment mencionada.  

 

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics i es podran identificar i signar 

electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de 

seguretat o de nivell superior. Les sol·licituds s'han de presentar segons el model 

normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de 

Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la 

pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 

(http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement 

(http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).  

 

En la Base 3 d'aquesta Resolució, s'estableixen els requisits específics que han de tenir 

les persones beneficiàries. 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER 

ACTIVITATS AFECTADES ECONÒMICAMENT PER LA COVID19 
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Quantia i actuacions subvencionables 

La Base 4 estableix la quantia de la subvenció atorgada amb un caràcter d'import màxim i 

s'ha de destinar a la realització de l'actuació subvencionada. La quantia serà fins el 100% 

de les despeses subvencionables, amb una quantia màxima de 1.500 euros. En cap cas 

l'import de les subvencions atorgades pot ser d'una quantia que, aïlladament o en 

concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost 

de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària. 

 

La Base 5 inclou les actuacions i despeses subvencionables. Es consideraran 

subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per 

respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, resultin estrictament necessàries i 

que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament 

pagades pel beneficiari abans de la finalització del termini de presentació de la justificació 

econòmica. Poden ser despeses fixes d'estructura, tals com lloguers compres de producte, 

inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i 

la seva logística, així com qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l'acció o accions 

corresponents, amb excepció de sous i salaris, amortitzacions i rentings, i qualsevol 

despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer. En 

cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat i tan 

sols seran subvencionables les factures que es corresponguin a l'exercici objecte de la 

convocatòria. 

 

Concessió i pagament 

La Base 7 incorpora el procediment de concessió de les subvencions regulades en 

aquestes bases. El criteri és el de concurrència no competitiva per ordre cronològic de 

presentació de les sol·licituds. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 

quinze dies a partir de l'endemà de la publicació en el DOGC de la convocatòria o 

fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.  
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L'òrgan competent per dictar la resolució és el/la director/a del Consorci de Comerç, 

Artesania i Moda de Catalunya. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà 

de sis mesos, a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.  

El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada 

l'execució de l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació 

necessàries. Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics 

i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en 

cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, 

ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb allò que disposa 

l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

L’Annex 2 inclou la documentació complementària a la sol·licitud. Es requereix fotografia 

de la façana i de l'interior de l'establiment, i declaració responsable. 

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. Us informarem en el moment que s’obri aquesta convocatòria. 

Descarrega el document complet aquí. 
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