
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El 9 de febrer de 2021, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat una 

Resolució, per la qual s’amplia l’import màxim de 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. 

Addicionalment, amb la mateixa data el DOGC ha publicat una Resolució, per la qual 

s’amplia l’import màxim de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de 

les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa i els establiments comercials 

situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de 

tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 

Atesa la difícil situació per la qual estan passant els sectors de la restauració i els centres 

d'estètica i bellesa, que s'ha allargat en el temps, es considera necessari incrementar la 

dotació pressupostària de la convocatòria oberta mitjançant la Resolució de 26 d'octubre 

de 2020, per poder atendre la totalitat de les sol·licituds presentades en el marc d'aquesta 

convocatòria, que siguin subjectes de ser beneficiàries d'aquests ajuts. Per tant, s’amplia 

l'import màxim en la quantitat d'1.000.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 

D/470000190/6411 “A empreses privades” del pressupost del Consorci de Comerç, 

Artesania i Moda de Catalunya per a l'any 2021. L'import total ampliat d'aquesta 

convocatòria passa a ser d'una quantitat màxima de 41.000.000,00 euros. 

També es considera necessari incrementar la dotació pressupostària de la convocatòria 

oberta mitjançant la Resolució de 17 de desembre de 2020, per poder atendre la totalitat 

de les sol·licituds presentades en el marc d'aquesta convocatòria, que siguin subjectes de 

ser beneficiàries d'aquests ajuts. La Resolució amplia l'import màxim en la quantitat de 

6.000.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/470000190/6411 “A 

empreses privades” del pressupost del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 

Catalunya per a l'any 2021. L'import total ampliat d'aquesta convocatòria passa a ser 

d'una quantitat màxima de 66.000.000,00 euros. 

Aquestes Resolucions entraran en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 

S’AMPLIA L’IMPORT MÀXIM PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE LA RESTAURACIÓ I ELS 

CENTRES D’ESTÈTICA I BELLESA 
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