Ajuts i subvencions
Subvencions en l’àmbit de les activitats de
restauració, i els centres d’estètica i bellesa
afectats econòmicament per la COVID-19
Es podran presentar les sol·licituds a partir del dimecres 28 d'octubre a les 9 h i durant el
període de 15 dies o fins al seu exhauriment. L'ajuda està dirigida a Professionals autònoms i
pimes que prestin activitats de restauració o autònoms i pimes que siguin titulars d’un centre
d’estètica i bellesa, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han
estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020.

Despeses subvencionables 100% fins un màxim de 1.500
euros/ sol·licitant
s el ba n oi c n e v b u s o n
s es eps e D

s el ba n oi c n e v b u s
s es eps e D

Lloguers
Compres de producte
Subministraments
Inversions en tecnologia
Altres despeses vinculades amb
l’activitat proporcionades per
tercers

Sous i salaris
Amortitzacions i rentings
Despeses internes sense factura
de tercers
Actuacions que s’hagin realitzat
de manera efectiva (pagades en
el momentde justificació) des l’1
de gener del 2020, fins al 31 de
desembre del 2020.

Com sol·licitar-los?

Pas 1. Descarregar el formulari (model normalitzat)
Pas 2. Emplenar formulari
Pas 3. Enviar el formulari amb els documents adjunts: una declaració responsable i fotos de la
façana i de l’interior de l’establiment.

Canal Empresa: http://canalempresa.gencat.cat
Web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya: http://ccam.gencat.cat
Web del Departament d’Empresa i Coneixement: http://empresa.gencat.cat/ca/inici
Enllaç Declaració Responsable:
http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/subvencions_2020_restauracio_bellesa/

Procediment

Termini de presentació
15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria, o bé fins a
exhaurir la dotació pressupostària (40 milions).
Publicitat de la resolució
La resolució es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat)
Pagament
Es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de l'actuació(compte
justificatiu sense aportació de documentació).

FAQs - preguntes freqüents a:
www.ccam.gencat.cat
comerc@gencat.cat

Cita prèvia
OFICINA PER A LA REACTIVACIÓ
via dinamig.cat
972 26 01 52

#AjudesiSubvencionsGarrotxa

