
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat avui la Resolució EMC/2810/2020 

per la qual s'aproven les bases reguladores i les condicions per a la concessió de 

subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats 

econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. La resolució s’estructura en dos 

annexos, dinou bases i dos disposicions.  

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions 

per compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva 

activitat. 

Addicionalment, el 4 de novembre de 2020, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

ha publicat l’ORDRE EMC/192/2020, de modificació de l'Ordre EMC/39/2020, de 13 d'abril, 

per la qual s'allarga el termini establert de la línia de subvencions per a professionals i 

microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les 

conseqüències de la COVID-19. El sector turístic ha patit un impacte negatiu i unes pèrdues 

d'activitat econòmiques elevades. És per això que es presenta aquesta modificació, per 

facilitar el procés de justificació dels ajuts percebuts, flexibilitzant-lo i allargant el termini 

establert, que passaria del 31 d'octubre al 30 de novembre de 2020. 

Beneficiaris i presentació de les sol·licituds  

Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció les persones professionals 

autònomes i les empreses turístiques donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats 

econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en 

alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, 

de 21 de juny, de turisme de Catalunya. 

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits de la web de la 

Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal 

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

En el formulari de sol·licitud s'ha d'incloure la declaració de la mitjana de persones 

treballadores d'alta en el règim de la Seguretat Social durant l'any 2019; per al cas de les 
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empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, la declaració de la mitjana de persones 

treballadores d'alta en el règim de la Seguretat Social des de la data d'inici de l'activitat fins 

al 14 de març de 2020, data de declaració de l'estat d'alarma. 

Quantia  

La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària. Els guies de 

turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros. Autònoms i empreses 

amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 euros. Empreses amb una 

mitjana d'entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros. Empreses amb una mitjana 

de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros. 

Els ajuts que es preveuen en aquesta Resolució es poden acumular amb altres ajuts 

atorgats d'acord amb les decisions de la Comissió Europea SA 56851 i SA 57019 (2020/N)-

Marc temporal nacional I i II relatiu a les mesures d'ajut per donar suport a l'economia en 

el context de l'actual brot de la COVID-19, sempre que, sumats, no excedeixin de la quantia 

màxima de 800.000,00 euros per empresa beneficiària. 

Concessió i pagament 

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es 

resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions 

oportunes i fins a exhaurir el pressupost. L'òrgan competent per a la instrucció del 

procediment és la Direcció General de Turisme. L'òrgan competent per la resolució és el 

titular de la Direcció de l'Agència Catalana de Turisme. 

La resolució de concessió de l'ajut es notificarà mitjançant la publicació al tauler electrònic 

de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), 

sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i ha de 

contenir la via del recurs que correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació 

individual i té els mateixos efectes. 

El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de sis mesos des de la recepció de 

la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat la resolució expressa, 

la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu. 
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L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es 

resolgui la concessió de la subvenció. 

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

Generalitat de Catalunya. 

 

 

mailto:innovacio@foment.com
http://www.foment.com/

