SÍNTESIS DIARIA

RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió
d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials
en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en
establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o
recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública
ocasionades per la pandèmia de la COVID-19. (DOGC 05-02-2021)
La Resolució de 19 de gener de 2021, aprova les bases reguladores per a la concessió d'ajuts
extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una
superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments o locals comercials que es trobin dins de
centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública
ocasionades per la pandèmia de la COVID-19. (DOGC núm. 8321 - 20.1.2021).
En data de 26 de gener de 2021, es va publicar al DOGC núm. 8326 la Resolució de 25 de gener de
2021, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris al sector del comerç al
detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o
en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats
econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 (ref.
BDNS 546019), que destinava un import de 15.000.000 euros, per donar suport a les empreses afectades
econòmicament per les mesures de tancament decretades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener i la
Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
adoptades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.
Posteriorment, per Resolució SLT/133/2021, de 22 de gener, es van prorrogar les mesures en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya,
establint la durada fins a les 00:00 hores del dia 8 de febrer de 2021.
En conseqüència, atès que la difícil situació per la qual està passant el sector del comerç al detall de
productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en
establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries 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 1.4 de l'annex 2 de la Resolució de 19 de gener de 202, per tal incrementar
els imports previstos per a cadascun dels àmbits de beneficiaris.
És modifica també la base 2.1 de l'annex 1 als efectes d'aclarir els possibles beneficiaris d'aquests ajuts,
en el sentit que es puguin incloure qualsevol tipus d'establiment comercial de dins de centres, galeries o
recintes comercials, i no només de comerç al detall, sempre que hagin estat obligats a tancar per la
Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener prorrogada mitjançant Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener.
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. Modificar el primer paràgraf de la base 2.1 de l'annex 1 que queda redactat de la
manera següent:
“2.1 Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions els autònoms i pimes titulars d'un
establiment de comerç al detall de productes no essencials amb una superfície superior a 400 metres o
els autònoms i pimes titulars d'un establiment o local comercial que es trobin dins de centres, galeries o
recintes comercials, i que hagin estat obligats a tancar en base a la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener,
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 i la Resolució SLT/67/2021, de 16 de
gener, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució
SLT/1/2021, de 4 de gener, 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.”
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2. Modificar la base 1.4 de l'annex 2 que queda redactat de la manera següent:
“1.4 Quantia de la subvenció
Establiments de comerç al detall de productes no essencials amb una superfície superior als 400 metres
quadrats:
- Aportació única de 6.000 euros per establiment.
Establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials:
- Aportació única de 6.000 euros per establiment."

3. Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 3 de febrer de 2021
Montserrat Vilalta Cambra
Directora
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