
SÍNTESIS DIARIA

Ajuts per als centres d'activitats marítimes afectats per les restriccions de l'activitat com a 
conseqüència de la COVID-19. Catalunya – Resum.

Bases: ORDRE ARP/131/2020 (DOGC 31-07-2020) Convocatòria: RSL ARP/2069/2020 (DOGC 
18-08-2020)

Termini de Sol·licituds: s'inicia 19-08-2020 i finalitza el 15-19-2020, inclòs.

Es presentaran per mitjans exclusivament telemàtics a través de la pàgina web 
http://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert en l'annex 2 i mitjançant els 
formularis normalitzats establerts pel DARP.
 
Objecte: regular les condicions per a la concessió de subvencions als centres d'activitats 
marítimes afectats econòmicament per les restriccions de l'activitat com a conseqüència de la 
crisi sanitària ocasionada per la COVID19 en l'àmbit de les activitats marítimes recreatives a 
Catalunya, a fi de pal·liar els efectes negatius derivats de la crisi sanitària, compensar l'evident 
pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.
 
Persones beneficiàries: les empreses que tinguin la condició de petita o mitjana empresa o 
microempresa, i les persones físiques afiliades al règim d'autònoms de la Seguretat Social que 
siguin titulars de centres d'activitats marítimes (acadèmies nàutiques, centres d'immersió i 
centres nàutics) i que justifiquin una disminució en la seva facturació per a l'any 2020 superior 
un 20% respecte de la de l'any anterior.
 
Requisits: Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants 
han de complir des del moment de presentació de la sol·licitud els requisits i les condicions 
generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els següents:

a) Trobar-se inscrites en el Registre de Centres d'Activitats Marítimes de Catalunya abans del 
31-12-2019.
b) Tenir una disminució d'ingressos anual l'any 2020 superior al 20% en relació amb l'any 2019.
c) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social i/o no tenir deutes amb 
Generalitat de Catalunya.
d) El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de 
pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.
e) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats 
per a la mateixa finalitat (o mateixes despeses), fent constar la relació detallada amb l'entitat 
concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.
f) En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per 
prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-
hi als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, 
de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
g) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda 
en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració 
d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014) a 31 de desembre de 2019; podran 
tenir la consideració d'empresa en situació de crisi posteriorment com a conseqüència de la 
COVID19. Excepcionalment, podran tenir la consideració d'empresa en situació de crisi abans 
del 31.12.2019 sempre que no estiguessin immerses en un procediment concursal i no 
haguessin rebut un ajut de salvament (no retornat) o un ajut de reestructuració i continuïn 
sotmeses al pla de reestructuració.
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h) Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donada d'alta en el cens de l’ IAE en 
supòsits obligatoris.
i) En cas de comptar amb centres laborals, complir la normativa de política lingüística fent 
constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text 
que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.
j) En cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic, complir la normativa de 
política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i 
redactant, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter 
fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels 
establiments oberts al públic.
k) En cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes 
ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals 
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
l) Disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitades abans de la 
resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'empresa o entitat que sol·licita l'ajut 
no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat 
sexual, i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o l'activitat subvencionats, 
es compromet a fer-ne la comprovació oportuna.
m) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la 
Comissió que hagi declarat l'ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.
n) Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 
3.
 
Obligacions de les persones beneficiaries (entre d’altres)
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho degudament si en són requerides.
c) La persona beneficiària ha d'aportar abans del 31 de març de 2021 l'acreditació dels 
ingressos reals de l'any 2020 a fi que el DARP pugui verificar que realment n'ha patit una 
reducció del 20%. En el cas de no quedar acreditada aquesta reducció, s'incoarà l'expedient de 
revocació i reintegrament corresponent.

Quantia: L'import de l'ajut no pot ser superior a 2.500,00 euros per persona beneficiària i en 
cap cas podrà ser superior a la despesa acreditada. La determinació de la quantia dels ajuts es 
realitzarà segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària aplicant el principi 
de prorrateig. 
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