SÍNTESIS DIARIA.27/11/2020

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. Catalunya
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
Bases: secció anuncis. Rsl (DOGC 06-11-2020). Modificació DOGC 17-11-2020
Convocatòria línia àmbit 1. Bars, restaurants, cafeteries, centres d'estètica i bellesa, i establiments o
locals de centres o recintes comercials. PENDENT DE PUBLICAR
Quantia: aportació única de 1.500 €
Termini de sol.licitut: pendent de publicar la convocatòria
El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds fins
l'exhauriment del pressupost. En el cas que s'ampliï la dotació pressupostària, la resolució
corresponent determinarà que els beneficiaris exclosos per manca de pressupost, rebran l'ajut
sol·licitat, amb caràcter prioritari, tenint en compte l'ordre cronològic de la seva sol·licitud. Només es
podrà presentar una sol·licitud per beneficiari.
Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics (http://canalempresa.gencat.cat) segons el
model normalitzat que està a disposició a (http://canalempresa.gencat.cat), (http://ccam.gencat.cat) o
(http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).
Objecte: subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, els centres d'estètica i bellesa, i els
establiments comercials situats en centres o recintes comercials, amb la finalitat de reactivar i
impulsar aquestes activitats davant de la situació de tancament que ha comportat la Resolució
SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya, que varen implicar la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus de locals i
establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a
l'establiment amb cita prèvia i la obligació als centres d'estètica i bellesa de no oferir els seus serveis,
per el contacte personal proper que els mateixos impliquen, a més de la suspensió de l'obertura al
públic dels establiments i locals comercials que es troben dins dels centres comercials i recintes
comercials.
Persones beneficiàries:


Els professionals autònoms i pimes (autònoms, microempreses, pyme) que prestin activitats de
restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa, o d'un establiment o local que es trobi
dins d'un centre o un recinte comercial, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats
econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2700/2020, de
29 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 fundacions que tenen com a objecte social l'atenció i/o inserció sociolaboral de persones en
risc d'exclusió social, que explotin una activitat de restauració i tinguin la corresponent llicència
d'activitat concedida i que en funció de la resolució SLT/2700/2020, també varen ser obligades a
tancar la seva activitat de restauració.

Als efectes d'aquestes bases 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.
Als efectes d'aquestes bases s'entenen com a establiment o local d'un centre o recinte comercial,
aquells establiments que es troben dins d'un centre comercial o recinte comercial, que no venguin
productes essencials, ni tinguin accés directe des del carrer.
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Requisits: acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que en base a la
Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre van haver de suspendre les seves activitats.
Règim de compatibilitat: Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts
públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap
cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o
ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb allò que disposa l'article 19.3 de la
Llei 38/2003 general de subvencions.

