
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El 27 d’octubre de 2020, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la 

Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit 

de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament 

per la COVID-19, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació 

d'aquests sectors. 

La tramitació, resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, 

així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la 

documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució de 20 d'octubre 

de 2020, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s'aproven les 

bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de 

restauració, i els centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19. 

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 40.000.000,00 euros, 

amb càrrec a la partida pressupostària D/470000190/6411 del pressupost del Consorci de 

Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per a l'any 2020.  

Presentació de la sol·licitud 

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent 

comença a les 9:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins 

un termini de 15 dies o fins l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb 

el límit màxim del dia 31 de desembre de 2020. 

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació 

que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa 

(http://canalempresa.gencat.cat). 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/). 

Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió 
de subvencions 
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Resolució i notificació 

La resolució de concessió es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva 

publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 

(http://tauler.seu.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans 

electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. 

En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos 

s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada, d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

de Catalunya. 

Descarrega la Resolució completa aquí.  
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