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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris per a organitzadors
d’activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 553510).
La Resolució de 9 de març de 2021, aprova les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris per a
organitzadors d'activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm.
8362 – 11.3.2021).
L'annex 2 de la Resolució esmentada regula el programa de suport per als organitzadors d'activitats firals a
Catalunya i per a organitzadors d'activitats firals que disposin d'un recinte fix i cobert en el qual es
desenvolupen aquestes activitats, que han resultat afectats econòmicament per les conseqüències de la
COVID-19.
Aquesta línia d'ajuts s'acull a la Decisió de la Comissió Europea SA. 56851 — Marc temporal nacional per a
ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre
préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per donar suport a l'economia en el context actual del brot
de la COVID-19, adoptada el 2 d'abril de 2020, que va ser modificada el 24 d'abril (Decisió SA. 57019) i el 22
d'octubre de 2020 mitjançant la Decisió SA. 58778. La interpretació d'aquest Marc temporal nacional s'haurà de
fer d'acord amb la Comunicació de la Comissió Europea, de 19 de març de 2020, que estableix el Marc
temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal per donar suport a l'economia en el context actual del brot de la
COVID-19, i les modificacions de 3 d'abril, 8 de maig, 29 de juny, 13 d'octubre de 2020 i 28 de gener de 2021.
Vista la Resolució SLT/612/2021, de 5 de març, 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 estableix que queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires
comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar
aglomeracions de persones. Així mateix, els mercats no sedentaris i les fires de mercat no poden mantenir la
seva activitat en dissabtes ni diumenges, llevat que es dediquin a la venda dels productes especificats a
l'apartat 9.2 de la Resolució. En tots els casos, el desenvolupament de l'activitat resta condicionada a una
reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al
corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Si les seves
característiques no permeten aquesta adaptació, no es podrà dur a terme aquesta activitat.
Vist el que disposa el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Vist el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021.
En ús de les facultats conferides per l'article 17 dels Estatuts del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya, modificats per Acord de Govern de 8 de gener de 2019.

Resolc:

1. Objecte
Es fa pública la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris per a organitzadors d'activitats firals
afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

2. Tramitació, resolució i atorgament
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La tramitació, resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la
Resolució de 9 de març de 2021, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s'aproven
les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris per a organitzadors d'activitats firals afectats
econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

3. Aplicació pressupostària i import convocat
L'import màxim destinat a la concessió d'aquests ajuts és de 5.000.000,00 euros, amb càrrec a les partides
pressupostàries següents: D/470000190/6411 “A empreses privades”, D/481000190/6411 “A Fundacions”,
D/460000190/6411 “A corporacions locals”, D/482000190/6411 “A altres institucions sense fi de lucre i a altres
ens corporatius”, D/448000190/641 “A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat” i
D/482003090/6411 “A cambres de comerç”, del pressupost del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya per a l'any 2021.
Aquest import anirà destinat a les activitats del programa de suport de l'Annex 2 de la Resolució de 9 de març
de 2021:
Àmbit 1: ajuts per a organitzadors d'activitats firals que han hagut de suspendre l'activitat quan ja havien
realitzat alguna despesa; i ajuts per a organitzadors d'activitats firals que han realitzat l'activitat però que han
hagut de reduir el nombre d'expositors i/o ingressos en més del 50% en relació amb la darrera edició, o bé
realitzar-la de forma virtual o híbrida.
Àmbit 2: ajuts per a organitzadors firals amb recinte fix i cobert, en el qual se celebrin com a mínim dues
activitats firals anuals.
Un cop resolta la convocatòria es podran redistribuir els saldos disponibles entre les partides pressupostàries
indicades per cobrir els possibles dèficits existents.

4. Persones i entitats beneficiaries
Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts els organitzadors d'activitats firals, entenent com a activitats
firals les manifestacions comercials que tenen per objecte l'exposició de béns o l'oferta de serveis per a
afavorir-ne el coneixement, la innovació i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar
l'oferta de les diverses branques de l'activitat econòmica a la demanda, que estiguin inscrites en el Registre
d'activitats firals de la Direcció general de Comerç i reuneixin les característiques establertes a l'article 40 de la
Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 03/08/2017).
Els organitzadors d'activitats firals que optin als ajuts de l'àmbit 1 han de complir els requisits establerts a la
base 3.1 i 3.1.1.
Els organitzadors d'activitats firals que optin a la subvenció de l'àmbit 2 han de complir els requisits de la base
3.1, 3.1.1. i 3.1.2.

5. Quantia dels ajuts
Àmbit 1: els organitzadors d'activitats firals que han hagut de suspendre l'activitat quan ja havien realitzat
alguna despesa; i els organitzadors d'activitats firals que han realitzat l'activitat però han hagut de reduir el
nombre d'expositors i/o ingressos en més del 50% en relació amb la darrera edició, o bé realitzar-la de forma
virtual o híbrida poden rebre, per a cada activitat firal, com a màxim, en funció del nombre d'expositors de
l'última edició de l'activitat firal subvencionada i del prorrateig entre les sol·licituds presentades, si s'escau, les
següents quantitats:
De 0-49 expositors, un màxim de 6.000€ per activitat firal
De 50-100 expositors, un màxim de 12.000€ per activitat firal
Més de 100 expositors, un màxim de 18.000€ per activitat firal
En el supòsit que es tractés d'una primera edició de l'activitat firal subvencionable, degudament inscrita en el
Registre d'activitats firals, que ha estat suspesa amb despesa prèvia, o bé s'ha realitzat de forma virtual o
híbrida es tindran en compte el nombre d'expositors previstos.
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Àmbit 2: els organitzadors firals amb recinte fix i cobert, en el qual se celebrin com a mínim dues activitats
firals anuals poden rebre, en funció dels metres quadrats del recinte per al qual se sol·licita la subvenció, la
següent quantitat:
Per a recintes de menys de 2.000 metres quadrats 10.000€.
Per a recintes de 2.000 metres quadrats i fins a 5.999 metres quadrats 20.000€.
Per a recintes de 6.000 metres quadrats i fins a 50.000 metres quadrats 45.000€.

6. Presentació de la sol·licitud
El termini de presentació de les sol·licituds comença a les 9:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins les 14:00 hores del dia 30 de març de 2021.
Els llocs de presentació són els que es determinen a la base 5.2.
El formulari de sol·licitud està disponible als llocs establerts a la base 5.1.

7. Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos
L'òrgan competent per a la tramitació i resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de notificació
d'aquesta, si exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant dels quals es poden
interposar, s'estableixen a les bases 6 i 7 de la Resolució de 9 de març de 2021:

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
d'alçada davant la persona titular del Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que disposa
l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Barcelona, 15 de març de 2021

Montserrat Vilalta Cambra
Directora

(21.075.019)
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