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Circular 21/03 – 7 de gener de 2021 

 

Coronavirus: Bases reguladores de les subvencions destinades a 

autònoms i empreses del sector turístic de la Cerdanya i el Ripollès 

 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Us informem que avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EMC/2/2021, de 4 de 

gener, per la qual s’aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i 

empreses del sector turístic de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès afectats 

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

 

D’aquesta disposició se’n destaca el següent: 

 

BENEFICIARIS:  

 

 Professionals autònoms i les empreses turístiques donades d’alta en el cens 

de l’impost d’activitats econòmiques de les següents categories: 

o Guies de turisme de Catalunya habilitats i guies de muntanya. 

o Titulars d’establiments d’allotjament turístic: hotels, apartaments 

turístics, càmpings i turisme rural.  

o Agències de viatges. 

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

reunions; rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del 

patrimoni i medi natural i excursions; senderisme; cicloturisme; 

enoturisme; ecoturisme; activitats aquàtiques i nàutiques; escoles 

d’esquí; activitats desenvolupades en parcs de natura.  

o Explotadores d’habitatges d’ús turístic. 
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 Queden excloses: 

o Establiments de restauració.  

o Allotjaments juvenils. 

o Propietaris d’habitatges d’ús turístic que no siguin explotadors.  

o Recintes i àrees d’acollida d’autocaravanes.  

o Refugis de muntanya i similars que no estigui inscrits al Registre de 

Turisme de Catalunya.  

o Consultors i empreses d’assessoria turística.  

o Empreses de publicitat.  

o Acadèmies d’idiomes, centres de formació, i organitzadors de cursos 

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

traducció i interpretació.  

o Centres recreatius, joc, oci i espectacles.  

o Empreses de lloguer de vehicles o modalitats de mobilitat.  

o Organitzadors d’esdeveniments privats no turístics. 

o Gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material.  

o Col·lectius, associacions i gremis.  

 

REQUISITS: S’indiquen a la base 3 de la disposició.  

 

QUANTIA DELS AJUTS: 

 

 Aportació única per persona beneficiària.  

 Guies de turisme: 1.500 € 

 Establiments hotelers, apartaments turístics, allotjaments rurals, empreses 

explotadores d’habitatges d’ús turístic: 10.000 € 

 Agències de viatges: 1.000 € 

 Establiments i activitats d’interès públic: 7.500 € 
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SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ  

 

 Les empreses i professionals que hagin fet una sol·licitud a la convocatòria de 

subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya 

publicada amb la resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, NO hauran 

de fer una nova petició. Es generarà un expedient amb les seves 

dades que s’incorporarà en aquesta nova convocatòria.  

 Les empreses i professionals que no haguessin sol·licitat la subvenció de la 

resolució del 20 de novembre, hauran de fer-ho a partir de que es 

publiqui la convocatòria al DOGC (aquesta disposició només són les 

bases).  

 Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, sent 

prioritàries les que no hagin optat a la convocatòria publicada amb la 

resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre.  

 

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

  

Rebeu una cordial salutació, 
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