
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El 5 de gener de 2020, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat una 

Resolució per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts 

extraordinaris als sectors de la restauració, el comerç al detall i els serveis assimilats de 

les comarques del Ripollès i la Cerdanya afectats econòmicament per les mesures de salut 

publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19, amb la finalitat de reactivar i 

fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors. La resolució s’estructura en tres 

annexos i disset bases. 

Addicionalment, el 11 de gener de 2020, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha 

publicat una Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts 

extraordinaris als sectors de la restauració, el comerç al detall i els serveis assimilats de 

les comarques del Ripollès i la Cerdanya afectats econòmicament per les mesures de salut 

publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19. 

Beneficiaris i presentació de les sol·licituds  

Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció les persones en règim d’autònoms 

i les empreses de restauració, comerç al detall i serveis assimilats de les comarques de la 

Cerdanya i del Ripollès. Als efectes d’aquesta convocatòria: 

 S’entenen com empreses de serveis assimilats a la persona aquelles que presten 

les activitats empresarials que es relacionen a continuació: Tallers mecànics; 

serveis fotogràfics; copisteries i arts gràfiques; serveis de reparacions; tintoreria i 

bugaderies; perruqueria i salons d’estètica i bellesa; serveis de menjar preparat i 

càtering. 

 S’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats 

empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i 

majoristes que no realitzen venda al detall.  

CONCESSIÓ D’AJUTS EXTRAORDINARIS A LES COMARQUES DEL 

RIPOLLÈS I LA CERDANYA 

mailto:innovacio@foment.com
http://www.foment.com/
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890390&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890778&language=ca_ES


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 S’entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants 

i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment 

col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals. 

Les persones beneficiàries que sol·licitin la subvenció en el marc dels programes que es 

detallen a continuació han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu en algun dels 

municipis de les comarques de la Cerdanya o el Ripollès. 

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/). Les sol·licituds es 

presentaran per mitjans telemàtics a través del Canal Empresa 

(http://canalempresa.gencat.cat). La presentació de la declaració responsable faculta 

l’Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. 

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

comença a les 09:00 hores del dia 14 de gener de 2021 i fins a les 14:00 hores del dia 

28 de gener de 2021 o fins a l’exhauriment del pressupost. 

Quantia  

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

de comerç al detall i serveis a les persones rebran la aportació única de 1.500 euros; i els 

establiments de restauració una aportació única de 3.000 euros. Els ajuts regulats en 

aquestes bases són compatibles amb la resta d'ajuts, subvencions i ingressos per a la 

mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de 

la Unió Europea o d'organismes internacionals. 

Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que des de la 

publicació de la Resolució SLT/3397/2020, de 22 de desembre, arrel de la crisi sanitària 

ocasionada pel COVID-19, han vist reduïda la seva activitat un mínim del 50% respecte al 

mateix període de l’any anterior. 

Concessió i pagament 
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El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de 

concurrència no competitiva. El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre 

cronològic de presentació de les sol·licituds, sent prioritàries les que no hagin optat a les 

convocatòries publicades mitjançant les resolucions de 25 d’abril de 2020 i de 26 d'octubre 

de 2020, i fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria. 

L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la persona que ocupi el càrrec de 

cap de l’Àrea de Comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, i el 

resoldrà la persona titular de la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 

Catalunya. 

Les persones titulars d’establiments de comerç al detall, serveis, bars, restaurants o 

cafeteries a qui es va atorgar una subvenció en el marc de la Resolució de 25 d’abril de 

2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del 

comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880), 

publicada al DOGC núm. 8123 de 29.4.2020, o en el marc de la Resolució de 26 d'octubre 

de 2020, 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, publicada al DOGC núm. 8256 de 27.10.2020, seran considerats beneficiaris 

en la convocatòria de les presents bases per l'import establerts en aquestes, sense que 

sigui necessari que tornin a presentar sol·licitud, sempre que no s'hagin modificat les dades 

que van declarar i quan així es determini a la convocatòria. 

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. 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 (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), 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. 

L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es 

resolgui la concessió de la subvenció. 
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