
ALTRES SUBJECTES EMISSORS

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les
activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 618058).

Mitjançant la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, la Resolució SLT/8/2022, de 4 gener i la Resolució
SLT/66/2022, de 19 de gener, per les qual 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, és van adoptar una sèrie de
restriccions que van afectar econòmicament a les activitats de restauració.

Vista la Resolució de 24 de març de 2022, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19
(DOGC núm. 8636 – 29.3.2022).

Vista la situació que aquestes restriccions imposades per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la
COVID-19 a tot el territori català de les activitats de restauració, per donar el seu suport envers la
competitivitat de les empreses i el manteniment dels negocis davant la disminució dràstica de facturació que
han provocat les mesures de la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, la Resolució SLT/8/2022, de 4
gener i la Resolució SLT/66/2022, de 19 de gener.

Vista la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022.

Atès el que disposa el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Resolc:

1. Objecte

Es fa pública la convocatòria per la concessió dels ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de la
restauració, afectades econòmicament per les mesures decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, per
tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d'aquests sectors.

2. Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la
Resolució de 24 de març de 2022, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de
restauració afectades econòmicament per la COVID-19.

3. Aplicació pressupostària i import convocat

L'import màxim destinat a la concessió d'aquests ajuts és de 40.000.000,00 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària D/470000190/6411 “A empreses privades” del pressupost del Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya per a l'any 2022.

Aquest import es podrà ampliar mitjançant una resolució del/de la director/a del Consorci de Comerç, Artesania
i Moda de Catalunya.
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En el cas que s'ampliï la dotació pressupostària, els beneficiaris exclosos per manca de pressupost, rebran l'ajut
sol·licitat, amb caràcter prioritari, tenint en compte l'ordre cronològic de la seva sol·licitud. En aquest supòsit,
no serà necessari tornar a presentar cap sol·licitud.

4. Presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 9:00
hores del dia 6 d'abril de 2022 i fins a les 14:00 hores del dia 3 de maig de 2022 o fins l'exhauriment del
pressupost.

El formulari de sol·licitud està disponible als llocs establerts a la base 5.1.

En cas que es presentin la sol·licitud o tràmits mitjançant altres formularis, aquests es tindran per no
presentats, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques i, per tant, la data a partir de la qual s'entendrà presentada la sol·licitud o tràmit
serà la data d'entrada del formulari específic assenyalat.

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i signatura establerts
en el Protocol d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol i la Llei
18/2020, del 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica. Concretament s'admeten:

-Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i
custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o
de l'ens indicat en el certificat.

-Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà
que declara que representa una persona jurídica:

Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de
Catalunya (https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do).

Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot consultar a la secció
Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat)). - Sistema IdCAT Mòbil,
que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/) i també
presencialment a diverses oficines (https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-em-puc-donardalta/).

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Suport a la tramitació de l'apartat Tràmits del
web de la Generalitat de Catalunya http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/

Els llocs de presentació són els que es determinen a la base 5.2.

Les entitats han de fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'Àrea Privada de Canal Empresa, que
trobaran a la capçalera del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

5. Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per la tramitació i resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de notificació
d'aquesta, si aquesta exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant dels quals
es poden interposar, s'estableixen a la base 7.

Contra aquesta resolució de convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
d'alçada davant el/la Conseller/a d'Empresa i Treball, en la seva qualitat de president/a del Consorci de
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de març de 2022

Agnès Russiñol i Amat
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Directora

(22.088.088)
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