SÍNTESIS DIARIA

RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió
de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i
bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn 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. (DOGC
11-12-2020)
La Resolució de 5 de novembre de 2020 (DOGC núm. 8265 de 6.11.2020), aprova les bases
reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, els
centres d'estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l'oci nocturn 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, que van ser modificades per Resolució de 16
de novembre de 2020 (DOGC núm. 8273 - 17.11.2020).
La concessió dels ajuts extraordinaris favor de persones físiques o jurídiques per raó d'un estat,
situació o fet en què es trobin o que suportin amb la finalitat de cobrir les seves necessitats i
drets bàsics, o per altres raons d'interès general, ha de tenir una tramitació àgil i ràpida perquè
puguin complir la finalitat per a la qual han estat creats i/o convocats.
En una situació extraordinària com l'actual, prenen més rellevància determinats principis que
han de regir l'actuació administrativa. En aquest sentit, cal tenir present els principis d'eficàcia o
eficiència exigible a tota Administració pública – article 103 de la Constitució- que comprèn
també els principis de celeritat i economia; així com el principi de racionalització i agilitat dels
procediments administratius i de les activitats materials de gestió que preveu l'article 3 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i els principis d'eficiència,
proporcionalitat, simplificació i racionalitat administrativa de l'article 31 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Per
això, es proposa modificar el procediment de presentació de sol·licituds per tal de permetre que
participin en la nova convocatòria d'ajuts extraordinaris, aquells que han estat beneficiaris en
una anterior sense necessitat de presentar una altra sol·licitud.
En data de 27 d'octubre de 2020, es va publicar al DOGC núm. 8256 la Resolució de 26
d'octubre de 2020, per la qual s'obre 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 (ref. BDNS 530049), que destinava un import de 40.000.000 euros, per donar
suport a les empreses afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per
la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre i modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de
19 d'octubre per pal·liar els efectes de la COVID-19.
Aquesta primera convocatòria establia un termini de presentació de les sol·licituds a partir de
l'endemà de la publicació de la convocatòria de 15 dies o fins l'exhauriment del pressupost
destinat a aquest programa, per la qual cosa el dia 4 de novembre es va tancar el termini per
l'exhauriment del pressupost al haver-se presentat prop de 30.000 sol·licituds.
En conseqüència, vist el volum de sol·licituds presentades en la convocatòria esmentada i la
previsió de que tornin a participar en la nova convocatòria, és considera prioritari agilitzar els
procediments de concessió d'aquests ajuts, d'acord amb els principis que han de regir
l'actuació de les Administracions Públiques, i a aquest efecte cal permetre que les persones
beneficiàries de la primera convocatòria oberta per la Resolució de 26 d'octubre de 2020,
puguin tenir el caràcter de beneficiari en una segona convocatòria , d'acord amb l'import previst
en aquestes bases sense necessitat de tornar a presentar una sol·licitud, ja que l'únic requisit
és haver estat obligat al tancament, condició que ja han acreditat. Per permetre aquesta
possibilitat s'afegeix un apartat a la base 5, que eximeix als beneficiaris esmentats de presentar
nova sol·licitud.
D'altra banda, es considera necessari modificar la base 6.1 que regula l'ordre de concessió per
tal d'iniciar les concessions per aquells sol·licitants que no han rebut cap subvenció per aquest
concepte.
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Finalment, atès que la difícil situació per la qual estan passant els sectors de la restauració, de
l’oci nocturn, dels parcs infantils privats i dels establiments o locals de centres o recintes
comercials, s’ha allargat en el temps, i es requereixi una ampliació dels recursos destinats a
pal·liar els perjudicis econòmics que els estan ocasionant les mesures imposades per pal·liar
els efectes de la COVID-19, es considera necessari modificar la base 1. 5 de l’annex 2 de la
resolució esmentada per tal incrementar els imports previstos per a cadascun dels àmbits de
beneficiaris.
Atès que a les bases esmentades els són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reglament que la desenvolupa
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006); i el Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya (DOGC 3791A, de 31.12.2002);
Resolc:
1. Afegir a la base 5 de l'annex 1 un apartat 9 amb la redacció següent:
“5.9 Les persones titulars de bars, restaurants, cafeteries o centres d'estètica i bellesa a qui es
va atorgar una subvenció en el marc de la Resolució de 26 d'octubre de 2020, per la qual s'obre
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 (ref. BDNS 530049),
publicada al DOGC núm. 8256 de 27.10.2020, seran considerats beneficiaris en la convocatòria
de les presents bases per l'import establerts en aquestes, sense que sigui necessari que tornin
a presentar sol·licitud, sempre que no s'hagin modificat les dades que van declarar i quan així
es
determini a la convocatòria.
En el cas que alguna de les persones esmentades no estiguin interessades en rebre l'ajut
podran presentar el seu desistiment mitjançant una petició genèrica a través de la plataforma
“Tràmits gencat” (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica o a través del
Canal
Empresa
(https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Peticiogenerica).
2. Modificar la base 6.1 de l'annex 1, que queda redactada de la manera següent:
“6.1 El procediment de concessió dels ajuts extraordinaris regulats en aquestes bases és el de
concurrència no competitiva. El criteri d'atorgament dels ajuts serà l'ordre cronològic de
presentació de les sol·licituds fins l'exhauriment del pressupost.
En el cas dels titulars de bars, restaurants, cafeteries, centres d'estètica i bellesa, l'ordre
de concessió s'iniciarà pels sol·licitants que no han rebut cap subvenció en el marc de la
Resolució de 26 d'octubre de 2020, per la qual s'obre 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 (ref. BDNS 530049), publicada al DOGC
núm. 8256 de 27.10.2020, per ordre cronològic i a continuació aquells a què fa referència
la base 5.9.”
3. Modificar la base 1.5 de l'annex 2 que queda redactat de la manera següent:
“1.5 Quantia de la subvenció
Àmbit 1.
- Bars, restaurants, cafeteries, aportació única de 2.000 euros.
- Centres d'estètica i bellesa, aportació única de 1.500 euros.
- Establiments o locals de centres o recintes comercials, aportació única de 3.000 euros.
Àmbit 2.1. Parcs infantils privats, aportació única de 9.000 euros.
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Àmbit 2.2. Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de
festes amb espectacles i concerts d'infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes,
aportació única de 10.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i aportació
única de 20.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.”
4. Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 9 de desembre de 2020
Montserrat Vilalta Cambra
Directora
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