
                                                                                                                       

Carrer Montnegre, 48-50 baixos – 17006 Girona – Tel.: 972 22 43 44 – Fax: 972 20 45 49 – Web: www.gihostaleria.org 

 

Circular 20/199 – 6 de novembre de 2020 

 
Coronavirus: Subvencions CCAM per a les activitats de restauració i 

els centres d’estètica i bellesa, oci nocturn, parcs infantils privats i 

establiments comercials situats en un centre o recinte comercial 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

  

Per a la vostra informació, us adjuntem la Resolució per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de 

restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i 

els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats 

econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de 

la COVID-19.  

 

D’aquesta disposició se’n destaca el següent: 

  

 Beneficiaris:  

o Autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars 

d’un centre d’estètica i bellesa, d’un parc infantil privat, o d’un 

establiment o local que es trobi dins d’un centre o un recinte 

comercial. 

o Autònoms i pimes d’un establiment d’oci nocturn (bars musicals, 

discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, sales de 

festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut, discoteques de 

joventut i els karaokes). 

o Donats d’alta en el cens de l’IAE. 

o Suspesa l’activitat en base a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 

d’octubre i la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d’octubre.  
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 Quantia: 

o Aportació única per persona beneficiària  

o Bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa, i 

establiments o locals de centres o recintes comercials – 1.500 euros 

o Parcs infantils privats – 6.000 euros 

o Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb 

espectacle, sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i 

joventut, discoteques de joventut i els karaokes: 

 6.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors 

 9.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors  

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

2019, i per les empreses de creació del 2020, es tindrà en 

compte la mitjana de treballadors fins al 14 de març de 2020.  

o Únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió del 

a subvenció.   

 

 Procediment de sol·licitud i documentació: 

o Es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la 

documentació que preveuen les bases, si escau, a través del Canal 

d’Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). 

o Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari.  

o No es podran presentar les sol·licituds fins que no es publiqui 

la convocatòria.  

 

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

  

Rebeu una cordial salutació, 
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