SÍNTESIS DIARIA. 13/01/2022

Ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn, afectades econòmicament
per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
Bases: (DOGC 13-01-2022) secció: altres subjectes emissors

Termini sol·licituds: es determinarà a la convocatòria corresponent
Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari.
Les sol·licituds
s'han
de presentar
segons
el model
normalitzat
que
està
(http://canalempresa.gencat.cat), a (http://ccam.gencat.cat) (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

a

disposició

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, es presentaran per mitjans telemàtics,
acompanyades de la documentació, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Objecte: concessió d'ajuts extraordinaris 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/3787/2021 de 23 de desembre, per la qual s'estableixen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19
al territori de Catalunya.

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 dels seus espais tancats en base a la RESOLUCIÓ
SLT/3787/2021 que obliga al sector de l'oci nocturn, a suspendre la seva activitat.
Als efectes d'aquestes bases s'entenen com a establiments dedicats a l'oci nocturn, els
locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia
com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes i
discoteques de joventut.
Queden excloses com a beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que es troben participades en
més d'un 50% per capital públic les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i
entitats sectorials.

Queden exclosos com a beneficiaris d'aquests ajuts, establiments d'activitats musicals de règim
especial i establiments públics amb reservats annexos.

Requisits específics: Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud,
que en base a la Resolució SLT/3787/2021 van haver de tancar la seva activitat.

Quantia: consistirà en una aportació única amb una quantia màxima de:
- 15.000 € per a establiments de menys de 10 treballadors.
- 50.000 € per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300
persones.
- 120.000 € per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de 1.300 persones o
més.
A l'efecte d'aquesta Resolució, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut
de mitjana l'any 2019, segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
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 de
març de 2020, data de declaració de l'estat d'alarma, segons les dades que constin a la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat, més tard del 14 de març de 2020 o al 2021, es
tindrà en compte el nombre de persones que han tingut de mitjana durant els mesos que han estat
oberts, segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
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Règim de compatibilitat dels ajuts: Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles
amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d'altres administracions o
ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals.
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