
 

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

 

 

Circular 21/131: 1 d’octubre de 2021 

 

Convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del 

comerç i dels serveis 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Pel vostre interès, us adjuntem la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per 

a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis. 

 

En concret s’obre la convocatòria pel Programa de suport per a l’obertura de 

comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments. La tramitació, 

resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així 

com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la 

documentació a aportar es regeixen per les bases aprovades a la Resolució per la 

qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit 

del comerç, dels serveis i la moda del 5 de maig de 2021.  

 

El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9:00h del dia 5 

d’octubre de 2021 i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest 

programa amb el límit màxim del 31 de desembre de 2021.  

 

El procediment de sol·licitud i documentació es troba regulat a la Base 6 i es pot fer 

a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici). 

 

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera 

efectiva durant l’any 2021 i el termini de presentació de la documentació justificativa 

és de tres mesos a partir de la finalitzar del termini per a realitzar les accions 

subvencionables. Els criteris per fer la justificació es troben a la Base 14.  
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S’adjunta en aquesta mateixa circular la Resolució per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i 

la moda del 5 de maig de 2021. 

 

 

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

 

Rebeu una cordial salutació, 
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