
  

 

Benvolguts clients, 

El Govern de la Generalitat va acordar l’activació d’un paquet de mesures urgents amb 
l’objectiu de donar suport a aquells sectors econòmics més afectats per les noves 
mesures de contenció de la Covid-19 adoptades pel PROCICAT, que van entrar en vigor 
el 16 d’octubre. 

 

La primera actuació consisteix en una subvenció adreçada a autònoms, pimes i 
microempreses dels sectors de la restauració i d’estètica i bellesa, per al quals el 
tancament temporal dels seus establiments suposa una disminució dràstica de la 
facturació. La dotació inicial per a aquesta línia de subvencions s’eleva a 40 milions 
d’euros, que es podran ampliar en funció de les necessitats. L’import màxim concedit 
per cada beneficiari serà de 1.500 euros. 

 

Per altre part, el DOGC de 22 d’octubre de 2020 va publicar una resolució per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les 
activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la 
COVID-19. 

 

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l'àmbit de les 
activitats de restauració i els centres d'estètica i bellesa, amb la finalitat de reactivar i 
impulsar aquestes activitats davant de la situació de tancament. 

 

Es important tenir present que el termini de presentació de les sol·licituds serà de 
quinze dies a partir de l'endemà de la publicació en el DOGC de la convocatòria, 
cosa que, avui dia 26 d’octubre, encara no s’ha produït, i que el criteri d'atorgament 
de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, o fins a 
exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria. 

 

Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions els professionals autònoms i 
pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i 
bellesa, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, 
de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 



  

 

Les actuacions i despeses subvencionables es detallen en l'Annex 2 de la Resolució: 

Les despeses subvencionables seran despeses fixes d'estructura, tals com lloguers 
compres de producte, inversions en transformació digital per fomentar la creació de 
sistemes de venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altre despesa derivada 
de dur a terme l'acció o accions corresponents, amb excepció de: 

- Sous i salaris. 

- Amortitzacions i rentings. 

- Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part 
d'un tercer. 

 

La quantia de la subvenció serà de fins el 100 % de les despeses subvencionables, amb 
una quantia màxima de 1.500 euros, que es cobraran una vegada s’hagin publicat les 
resolucions de de les sol·licituds, que hauran de ser comunicades abans de 31-12-2020 
i una vegada s’hagin justificat les despeses que s’incloguin a l’expedient. 

 

També cal tenir present que aquesta subvenció és compatible amb qualsevol línia 
d’ajut de l’estat o de la Generalitat. 

 

 
Procediment de sol·licitud: 
 
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, acompanyades de la 
documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa  ( 
http://canalempresa.gencat.cat ). 

 

http://canalempresa.gencat.cat/
http://ccam.gencat.cat/
http://empresa.gencat.cat/ca/inici/
http://canalempresa.gencat.cat/


  

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura 
electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a 
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html 

 

El model normalitzat inclourà les dades de domiciliació bancària de la persona 
beneficiària on, si s'escau, es farà efectiu el pagament de la subvenció. 

 

Documentació complementària a la sol·licitud: 

• Fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment 
• Declaració responsable 

 

Accés a les preguntes Freqüents de la subvenció: 

http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20201022_faqs_subvencions_restauracio_bell
esa 

 

Documentació: 

• DOGC amb les bases de la subvenció  
• Model Normalitzat. 
• Declaració Responsable 

 

 

https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20201022_faqs_subvencions_restauracio_bellesa
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20201022_faqs_subvencions_restauracio_bellesa
https://assol.com/wp-content/uploads/2020/10/SUBVENCIO-COMER%C3%87-DOGC-DE-22-OCTUBRE.pdf
https://assol.com/wp-content/uploads/2020/10/Model-de-declaracio-responsable-covid19.doc

