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Circular 21/04 – 7 de gener de 2021 

 

Coronavirus: Bases reguladores dels ajuts extraordinaris als sectors 

de la restauració, el comerç al detall i els serveis assimilats del 

Ripollès i la Cerdanya 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Us informem que el dia 5 de gener es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ per la 

qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris als 

sectors de la restauració, el comerç al detall i els serveis assimilats de les 

comarques del Ripollès i la Cerdanya afectats econòmicament per les mesures de 

salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19. S’adjunta la disposició.  

 

D’aquesta disposició se’n destaca el següent: 

 

BENEFICIARIS:  

 

 Les persones en règim d’autònoms i les empreses de restauració (bars, 

restaurants i cafeteries), comerç al detall i serveis assimilats, que s’entenen 

com: 

o Tallers mecànics. 

o Serveis fotogràfics. 

o Copisteries i arts gràfiques. 

o Serveis de reparacions. 

o Tintoreries i bugaderies.  

o Perruqueria i salons d’estètica i bellesa. 

o Serveis de menjar preparat i càtering.  
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 Les fundacions que tenen com a objecte social l’atenció i/o inserció 

sociolaboral de persones en risc d’exclusió social, que explotin una activitat 

de restauració i tinguin la corresponent llicència d’activitat concedida.  

 

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

 

QUANTIA DELS AJUTS: 

 

 Aportació única per persona beneficiària. 

 Establiments al comerç al detall i servei a les persones: 1.500 euros 

 Establiments de restauració: 3.000 euros 

 

SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ  

 

 Les sol·licituds s’hauran de presentar a partir del moment que es publiqui la 

convocatòria i quan ho estableixi aquesta.  

 Dins de cada programa només es podrà presentar una sol·licitud per 

beneficiari. 

 Documentació complementària a la sol·licitud: 

o Fotografia de l’interior de l’establiment. 

o Fotografia de la façana de l’establiment.  

 Les persones titulars d’establiments de comerç al detall, serveis, bars, 

restaurants o cafeteries a qui es va atorgar una subvenció en el marc de la 

Resolució de 25 d’abril de 2020 i la Resolució del 26 d’octubre de 2020, 

seran considerats beneficiaris en la convocatòria de les presents 

bases per a l’import establerts en aquestes, sense que sigui 

necessari que tornin a presentar sol·licitud, sempre i quan no s’hagin 

modificat les dades que van declarar i quan així es determini a la 

convocatòria. 
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 El criteri d’atorgament serà per ordre cronològic de presentació de les 

sol·licituds, sent prioritàries les que no hagin optat a les convocatòries 

publicades mitjançant les resolucions del 25 d’abril de 2020 i el 26 d’octubre 

de 2020.  

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

  

Rebeu una cordial salutació, 
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