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Circular 20/37 – 16 d’abril de 2020 

 

Coronavirus: Resolució i Ordre per la qual es fa pública la 

convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i 

microempreses del sector turístic de Catalunya 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Pel vostre interès, us informem que ahir al DOGC número 8112 es van publicar la 

Resolució EMC/843/2020, de 13 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de 

la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de 

Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, així com 

l’Ordre que la sustenta. S’adjunten les disposicions en aquest comunicat i a 

continuació us indiquem en què consta aquesta línia de subvencions: 

 

 Finalitat: Fer efectiva la continuïtat dels professionals i microempreses del 

sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències 

de la COVID-19.   

 Beneficiaris:  

o Establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments 

turístics, càmpings i establiments de turisme rural. 

o Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu 

central a Catalunya, empreses gestores de destinació, organitzadores 

professionals de congressos i explotadores d’habitatges d’ús turístic.  

o Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que 

contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al 

territori.  

o Guies de turisme habilitats.  
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o Queden totalment exclosos els establiments de restauració i els 

allotjaments juvenils que es regeixen per la seva normativa 

sectorial  

 RESUM dels requisits:  

o Fins a 5 treballadors/es (fixes o discontinus) abans de l'inici de la crisi 

del Covid-19. 

o Facturació màxima de 500.000€ en el darrer exercici. 

o Desenvolupar l'activitat i tenir seu fiscal a Catalunya. 

o Havien d'estar inscrits al Registre Turístic de Catalunya (si escau) 

abans del 15 de març de 2019. 

o Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de 

l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. 

o Autònoms 

 Havien d'estar donats d'alta almenys des de fa un any. 

 Els ajuts no inclouen les persones treballadores autònomes que 

treballen per una única empresa. 

o Explotadors d'habitatges d'ús turístic: 

 Havien d'estar donats d'alta a l'IAE (685 “allotjaments turístics 

extra hotelers”; o 686, “explotació d'apartaments privats a 

través d'agència o empresa organitzada”; o al 861.1 “lloguer 

d'habitatges”. 

 Els HUTS que gestionen han de disposar de la corresponent 

llicència municipal. 

 Quantia de la subvenció: Una aportació única de 2.500 euros per persona 

beneficiària. 
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 Despeses subvencionables: 

o Despeses corrents necessàries per a la reactivació de l’activitat 

habitual que desenvolupaven amb anterioritat al Reial decret 

463/2020, de 14 de març, i a què hauran de fer front les persones 

beneficiàries quan s’aixequi la suspensió de la seva activitat habitual 

establerta: 

 Pagaments de lloguers 

 Quotes de préstecs 

 Proveïdors 

 Serveis bàsics 

 Subministraments 

 Sous  

 Condicions perquè les despeses siguin subvencionables: 

o Abonades per la persona beneficiària en el moment que torni a posar 

en marxa l’activitat, en un període màxim de dos mesos des de que 

s’aixequi la suspensió de l’activitat.  

o Mantingui l’activitat com a mínim un període d’un any des de 

l’atorgament de la subvenció.   

 Com sol·licitar l’ajut: A partir d’avui, 16 d’abril i a través del Canal 

Empresa de la Generalitat de Catalunya, clicant aquí.   

 Procediment de la concessió: Concurrència no competitiva, i les 

sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin 

efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir pressupost.  

 És compatible amb altres ajuts: És compatible amb altres 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, sempre que els imports dels ajuts concedits no 

superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària. 

COMPTE! És incompatible amb qualsevol ajut per cessament 

d’activitat i per tant amb l’ajut de l’Estat Espanyol per aquest 
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concepte, ja que la base 5.2 d’aquesta subvenció especifica que 

l’activitat ha de continuar com a mínim un any.  

 On puc resoldre dubtes sobre aquesta línia de subvenció: Clicant el 

següent enllaç de Preguntes freqüents sobre aquesta línia de subvencions: 

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/emo_canal_inte

rn/faq/ajuts-empreses/professionals-i-microempreses/index.html  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.  

 

Rebeu una cordial salutació, 
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