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Circular 20/99 – 16 de juny de 2020 

 

Coronavirus: Ordre EMC/82/2020 sobre les subvencions per a 

autònoms i empreses del sector turístic 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Us informem que avui al DOGC 8155 s’ha publicat l’Ordre EMC/82/2020, de 14 de 

juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a 

autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per 

les conseqüències de la COVID-19. S’adjunta la disposició.  

 

Tingueu en compte que encara no ha sortit la convocatòria, per tant de 

moment no es poden tramitar les subvencions.  

 

Es destaca la següent informació que s’amplia amb la disposició: 

 

 La finalitat és compensar l’evident pèrdua del sector i garantir la continuïtat 

de la seva activitat.  

 

 Les persones o entitats beneficiàries de les subvencions són: 

o Guies de turisme de Catalunya habilitats  

o Titulars d’allotjaments turístics: hotels, apartaments turístics, 

càmpings i establiments de turisme rural 

o Explotadors d’habitatges d’ús turístic  

o Agències de viatge 

o Establiments i activitats d’interès turístic: congressos i turisme de 

reunions; rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del 

patrimoni i el medi natural i excursions; senderisme; cicloturisme; 
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enoturisme; ecoturisme; activitats aquàtiques i nàutiques; activitats 

desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.  

 

 Queden exclosos: 

o Establiments de restauració 

o Allotjaments juvenils 

o Propietaris d’habitatges d’ús turístic 

o Recintes i àrees d’acollida per a autocaravanes 

o Refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de Turisme de 

Catalunya (RTC) 

o Consultors i les empreses d’assessoria turística 

o Empreses de publicitat 

o Acadèmies d’idioma, centres de formació, organitzadors de cursos 

escolars, estades esportives o estudis a l’estranger, o activitats de 

traducció o interpretació  

o Centres recreatius, de joc, oci i espectacles 

o Empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de mobilitat  

o Organitzadors d’esdeveniments privats no turístics 

o Gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material (esquí, 

pàdel, surf, tennis) 

o Col·lectius, associacions i gremis 

 

 Requisits: 

o Establiments d’allotjament turístic és que han d’estar inscrits al RTC. 

Així mateix es considerarà que el titular de l’establiment és la persona 

que consta inscrita. En el cas que la persona sol·licitant no sigui la 

mateixa, haurà d’acreditar que és la persona titular de la 

llicència o habilitació municipal.  

o En el cas dels explotadors d’habitatges d’ús turístic, han d’estat donats 

d’alta, en algun dels següents epígrafs de l’IAE: 685, corresponent a 

“allotjaments turístics extrahotelers”, 686, “explotació d’apartaments 
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privats a través d’agència o empresa organitzada”, o 861.1 “lloguer 

d’habitatges”. 

o En el cas dels autònoms haurà d’estar donats d’alta en el RETA en el 

moment de la declaració de l’estat d’alarma (14/03/2020). 

 
 La quantia dels ajuts és la següent: 

o Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500 

€ 

o Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors: 5.000 € 

o Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 10.000 € 

 

 Es tindrà en compte la mitjana de treballadors que han tingut el 2019. En el 

cas d’empreses que hagin iniciat l’activitat el 2020, es tindrà en compte la 

mitjana de treballadors des de l’inici fins al 14 de març, data de declaració de 

l’estat d’alarma.  

 

 El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de 6 mesos des de 

la recepció de la sol·licitud.  

 
 El pagament s’abonarà amb un sol a partir del moment que es resolgui la 

concessió de la subvenció.  

 

Us informem que quan es publiqui la convocatòria, us la farem arribar.  

 

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

  

Rebeu una cordial salutació, 
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