
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El 7 de gener de 2020, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la 

Resolució EMC/2/2021, per la qual s'aproven les bases de la línia de subvencions per a 

autònoms i empreses del sector turístic de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès 

afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, per compensar l'evident 

pèrdua econòmica del sector turístic i garantir la continuïtat de la seva activitat. La resolució 

s’estructura en dos annexos, dinou bases i una disposició. 

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

publicat la Resolució EMC/22/2021, per la qual es fa pública la convocatòria per a la 

concessió de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de les comarques 

de la Cerdanya i el Ripollès afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-

19. 

Beneficiaris i presentació de les sol·licituds  

Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció les persones professionals 

autònomes i les empreses turístiques de la Cerdanya i del Ripollès 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 següents categories de turisme de Catalunya:  

 Guies de turisme de Catalunya habilitats i guies de muntanya;  

 Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, 

càmpings i establiments de turisme rural;  

 Agències de viatges;  

 Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a 

dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint 

l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes: Congressos i 

turisme de reunions; rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el 
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medi natural i excursions; senderisme; cicloturisme; enoturisme; ecoturisme; activitats 

aquàtiques i nàutiques; escoles d’esquí; activitats desenvolupades en parcs de natura; 

 Explotadores d'habitatges d'ús turístic. 

Les empreses i professionals que hagin fet una sol·licitud a la convocatòria de subvencions 

a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les 

conseqüències de la COVID-19 publicada amb la resolució EMC/3015/2020 de 20 de 

novembre, no hauran de fer una nova petició. Es generarà un expedient amb les seves 

dades que s’incorporarà en aquesta nova convocatòria. 

Les empreses i professionals que no hagin optat a la convocatòria de 20 de novembre 

hauran de fer ús del formulari de sol·licitud normalitzat que 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). 

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control 

de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, a través del 

Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). El fet de presentar aquesta declaració 

responsable faculta l'òrgan competent per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per 

altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la 

conformitat de les dades de les declaracions. 

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores de l'endemà de la 

publicació de la Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 

finalitzarà a les 14.00 hores del setè dia hàbil posterior. 

Quantia  

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

turisme de Catalunya habilitats i guies de muntanya rebran la quantia de 1.500€. Els 

establiments hotelers, allotjaments rurals. apartaments turístics, empreses explotadores 

d'habitatges d'ús turístic i càmpings: 10.000€. Les agències de viatges: 1.500€. Els 

establiments i activitats d'interès turístic: 7.500€. 

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

forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties, 
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bonificacions del tipus d'interès de préstecs i aportacions de capital 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, sent prioritàries les que no hagin optat a la 

convocatòria publicada amb la resolució EMC/3015/2020 de 20 de novembre, i 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, i el 

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

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.  

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. 

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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