
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El 12 de febrer de 2021, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la 

Resolució EMC/349/2021, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària 

corresponent a la Resolució EMC/22/2021, d'11 de gener, 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. 

Atès que el crèdit inicial de la convocatòria ha resultat insuficient per atendre les sol·licituds 

presentades, i que és de vital necessitat poder garantir un suport econòmic a tot aquest 

teixit productiu d'autònoms, professionals i empreses vinculades al sector turístic de les 

comarques del Ripollès i la Cerdanya, ja que en la temporada d'hivern, clau per a la seva 

economia i com a conseqüència encara de la situació pandèmica i de les restriccions 

actuals de mobilitat, no han pogut reactivar la seva activitat econòmica ni es preveu que ho 

puguin fer a curt termini. 

La Resolució amplia l'import en la quantitat d'1.300.000,00 euros addicionals amb càrrec a 

la partida pressupostària 91001010099 Accions de suport i desenvolupament del sector 

turístic / Iniciatives de desenvolupament turístic / Suport a iniciatives del sector del 

pressupost de l'Agència Catalana de Turisme per al 2021. L'import total de la 

convocatòria queda establert en una quantitat màxima de 3.524.500,00 d'euros. 

D'acord amb la Resolució EMC/22/2021, l'increment esmentat a l'apartat anterior s'aplicarà 

per atendre les sol·licituds que van resultar excloses de la convocatòria per manca de 

pressupost i que rebran l'ajut demanat amb caràcter prioritari, tenint en compte l'ordre 

cronològic de presentació de les sol·licituds. Per tant, per a l'obtenció d'aquest ajut no 

serà necessari que es torni a presentar cap altra sol·licitud. 

En cap cas aquest increment de dotació pressupostària suposarà la reobertura de la línia 

de subvencions, ni del període de presentació de sol·licituds, ni tampoc l'acceptació de les 

sol·licituds presentades fora de termini. 

Aquesta Resolució produirà efectes el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 

S’AMPLIA L’IMPORT MÀXIM PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS PER A AUTÒNOMS I EMPRESES DEL SECTOR 

TURÍSTIC DE LA CERDANYA I EL RIPOLLÈS 
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