
SÍNTESIS DIARIA. 12/02/2021

Subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, 
afectats econòmicament per mesures tancament decretades per pal·liar els efectes 
COVID-19 
Catalunya –
Bases: RSL (DOGC 12-02-2021) secció anuncis.
 
Termini sol·licituds: pendent de publicar la convocatòria.

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), 
model normalitzat (http://canalempresa.gencat.cat),  (http://ccam.gencat.cat) o 
(http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari.

Les persones titulars de parcs infantils privats i d'establiments d'oci nocturn a qui es va atorgar 
una subvenció en el marc de la Resolució de 26 de novembre de 2020, per la qual s'obre la 
convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats dels parcs infantils 
privats i l'oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per 
pal.liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 535407), publicada al DOGC de 26.11.2020, 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/Peticio-
generica).
 
Línies subvencionables:

 Àmbit 1: Parcs infantils privats
 Àmbit 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.
 
Règim de compatibilitat de les subvencions: Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles 
amb la resta d'ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol 
administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals

Àmbit 1. Parcs infantils privats
Objecte: subvencions en l'àmbit de les activitats dels parcs infantils privats 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, dictades en la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre i modificada per 
la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, que varen implicar, entre d'altres, la prohibició de 
l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats. La situació de 
pandèmia de COVID-19 ha continuat al llarg de tots aquests mesos, fet que ha comportat que en 
posteriors resolucions dictades en matèria de salut pública, continuï vigent la prohibició de 
l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.
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Persones beneficiàries: Els professionals autònoms i pimes titulars que siguin titulars d'un parc 
infantil privat, 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, i que s'ha mantingut la prohibició d'obertura d'aquests 
establiments en resolucions posteriors en matèria de salut pública a conseqüència de la pandèmia 
de COVID-19.

Als efectes d'aquestes bases s'entenen com a parcs infantils, aquells parcs infantils privats amb 
supervisió presencial durant tot l'horari d'obertura.

Queden excloses com a beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses que es troben 
participades en més d'un 50% per capital públic i les fundacions.

Requisits específics: caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, 
que en base a la Resolució SLT/2700/2020, van haver de suspendre les seves activitats, situació 
que s'ha mantingut vigent en les posteriors resolucions en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Quantia: Parcs infantils privats, aportació única de 6.000 euros.
 
Àmbit 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
Objecte: subvencions en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn, amb la finalitat de reactivar i 
impulsar aquestes activitats, davant la situació de tancament que ha comportat la Resolució 
SLT/2782/2020, de 19 d'agost, que modificava la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la 
qual s'adoptaven mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del 
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració 
d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19 va 
establir un nou apartat, 4 bis, a la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, suspenent l'obertura al 
públic dels locals i establiments que desenvolupin les activitats de discoteca, sala de ball, sala de 
festes amb espectacle, sala de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut, bar musical, 
karaoke i discoteques de joventut. La situació de pandèmia de COVID-19 ha continuat al llarg de 
tots aquests mesos, fet que ha comportat que en posteriors resolucions dictades en matèria de 
salut pública, continuï vigent la prohibició de l'obertura de tots aquests establiments.
 
Persones beneficiàries: Els professionals autònoms i pimes titulars d'un establiment d'oci nocturn, 
donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al 
tancament en base a la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, que modificava la Resolució 
SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adoptaven mesures extraordinàries al territori de 
Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 
14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la 
contenció de la pandèmia de COVID-19 que va establir un nou apartat, 4 bis, a la Resolució 
SLT/2073/2020, de 17 d'agost, suspenent l'obertura al públic dels locals i establiments que 
desenvolupin les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, sala de festes 
amb espectacle i concerts d'infància i joventut, bar musical, karaoke i discoteques de joventut. 
Suspensió d'obertura que s'ha mantingut vigent en les posteriors resolucions en matèria de salut 
pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19.
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Als efectes d'aquestes bases s'entenen com a establiments dedicats a l'oci nocturn, els bars 
musicals, les discoteques, les sales de ball, les sales de festes amb espectacle, les sales de festa 
amb espectacle i concerts d'infància i joventut, les discoteques de joventut i els karaokes.

Queden excloses com a beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses que es troben 
participades en més d'un 50% per capital públic i les fundacions.

Requisits específics: caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, 
que en base a la Resolució SLT/2782/2020, van haver de suspendre les seves activitats, situació 
que s'ha mantingut vigent en les posteriors resolucions en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
 
Quantia: 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 5.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i aportació única de 15.000 
euros per a establiments de 10 o més treballadors.

A l'efecte d'aquesta resolució, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han 
tingut de mitjana l'any 2019. En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es 
tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data 
d'inici de la seva activitat fins al 14-03-20, data de declaració de l'estat d'alarma. Aquest requisit 
es comprovarà amb les dades que consten a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
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