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Circular 22/54 – 29 de març de 2022 

 

Bases dels ajuts al sector de la restauració 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Us informem que avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a les 

bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats 

de restauració afectades econòmicament per la COVID-19. S’adjunta la disposició.  

 

Els detalls de la resolució són els següents: 

 

Objectiu: 

 

 Reactivar el sector de les activitats de restauració, afectades per les 

restriccions preses mitjançant la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de 

desembre, Resolució SLT/8/2022, de 4 de gener i Resolució SLT/66/2022, de 

19 de gener, per les quals es van establir mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori 

de Catalunya, que van afectar econòmicament a aquestes activitats.  

 

Persones beneficiàries: 

 

 Professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, 

donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques: bars, 

restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un 

establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.  

 Queden excloses les empreses que es troben participades en més d’un 50% 

per capital públic i les fundacions.  
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Els requisits per obtenir la condició de persona beneficiària els trobareu a la base 3 

de la resolució adjunta.  

 

Quantia de l’ajut: 

 

 Autònoms i microempreses (fins a 9 treballadores): 1.000 euros. 

 Petites empreses (de 10 a 49 treballadores): 5.000 euros. 

 Empreses (de 50 o més treballadores): 15.000 euros.  

 Consistirà en una aportació única per persona beneficiària.  

 

Procediment de sol·licitud, documentació i procediment de concessió: 

 

 Es durà a terme en funció de la base 5 d’aquesta resolució i quan es publiqui 

la convocatòria.  

 El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva. El criteri 

d’atorgament serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a 

l’exhauriment de la dota pressupostària indicada a la resolució de la 

convocatòria.  

 La concessió d’aquests ajuts no requerirà cap altra justificació que l’acreditació 

del compliment dels requisits indicats en aquestes bases, sense perjudici dels 

controls que s’efectuïn amb posterioritat.  

 

Règim de comptabilitat dels ajuts: 

 

 Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, 

subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d’altres 

administracions o ens públics o privats, ja sigui d’àmbit local, nacional, 

estatals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.  
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Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

 

Rebeu una cordial salutació,  

 


