
  
  
  
  

Línia  de  subvencions  per  a  autònoms  i  empreses  del           
sector  turístic  de  Catalunya  afectats  econòmicament        
per   les   conseqüències   de   la   COVID-19   
RESOLUCIÓ  EMC/3015/2020,  de  20  de  novembre,  per  la  qual  es  fa  pública  la              
convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  a  autònoms  i  empreses  del  sector               
turístic  de  Catalunya  afectats  econòmicament  per  les  conseqüències  de  la            
COVID-19   

Descripció:   

El  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (DOGC)  ha  publicat  la  convocatòria  de  la  nova  línia                   
d’ajuts  del  Departament  d’Empresa  i  Coneixement  dotada  amb  19  milions  d’euros  per  garantir  la                
continuïtat   del   sector   turístic   afectat   per   la   pandèmia   de   la   Covid-19.   

Requisits:   

a)  En  el  cas  dels  guies  de  turisme  de  Catalunya  habilitats,  han  d'estar  inscrits  com  a  tals  al                    
Registre   de   Turisme   de   Catalunya   en   el   moment   de   presentar   la   sol·licitud.   

b)  En  el  cas  dels  titulars  d'establiments  d'allotjament  turístic,  cal  que  els  establiments  estiguin                
inscrits  al  Registre  de  Turisme  de  Catalunya  en  el  moment  de  presentar  la  sol·licitud.  Es                 
considerarà  que  el  titular  de  l'establiment  és  la  persona  que  consta  inscrita  com  a  tal  al  Registre                   
de  Turisme  de  Catalunya.  En  el  cas  que  la  persona  sol·licitant  no  coincideixi  amb  la  que  consta                   
inscrita  al  Registre  de  Turisme  de  Catalunya,  haurà  de  declarar  que  és  la  persona  titular  de  la                   
llicència   o   habilitació   municipal   i   indicar   la   data   i/o   número   de   llicència   o   habilitació.   

c)  En  el  cas  dels  agents  de  viatges,  han  d'estar  donats  d'alta,  concretament,  en  l'epígraf  de                  
l'impost  sobre  activitats  econòmiques  (en  endavant,  IAE),  secció  primera,  755,  corresponent  a              
“agències   de   viatges”.   

d)  En  el  cas  dels  establiments  i  les  activitats  d'interès  turístic,  han  d'acreditar  que  contribueixen  a                  
dinamitzar  el  turisme  i  afavoreixen  les  estades  al  territori.  Aquest  requisit  s'ha  d'acreditar,  en  el  cas                  
que  el  titular  sigui  una  empresa,  mitjançant  la  comprovació  de  l'objecte  social  que  consta  en  la                  



  
  
  
  

seva  escriptura  de  constitució,  i  en  el  cas  que  el  titular  sigui  una  persona  autònoma,  mitjançant  la                   
comprovació   dels   serveis   facturats.   

e)  En  el  cas  de  les  empreses  explotadores  d'habitatges  d'ús  turístic,  han  d'estar  donades  d'alta,                 
concretament,  en  algun  dels  epígrafs  següents  de  la  secció  primera  de  l'IAE:  685,  corresponent  a                 
“allotjaments  turístics  extrahotelers”;  686,  “explotació  d'apartaments  privats  a  través  d'agència  o             
empresa  organitzada”,  o  861.1,  “lloguer  d'habitatges”.  Han  d'indicar  en  el  formulari  de  sol·licitud               
l'import  liquidat  en  concepte  d'impost  sobre  les  estades  en  establiments  turístics  corresponent  al               
període  de  l'octubre  del  2019  al  setembre  del  2020  per  als  habitatges  d'ús  turístic  que  gestionen,                  
així   com   el   nombre   d'establiments   en   gestió   que   tenien   al   març   del   2020.   

Requisits   comuns   per   a   tots   els   col·lectius   beneficiaris   dels   ajuts   

a)  En  el  cas  de  les  persones  treballadores  autònomes,  han  d'estar  donades  d'alta  en  el  règim                  
especial  dels  treballadors  per  compte  propi  o  autònoms  (RETA)  en  el  moment  de  la  declaració  de                  
l'estat   d'alarma,   és   a   dir,   el    14   de   març   de   2020.   

b)   Desenvolupar   l'activitat   i   tenir   la   seu   fiscal   a   Catalunya.   

c)  Complir  les  obligacions  tributàries  davant  l'Estat  i  la  Generalitat  de  Catalunya,  i  les  obligacions                 
davant  la  Seguretat  Social.  Aquest  compliment  s'haurà  de  mantenir  al  llarg  de  tot  el  procediment:                 
en  el  moment  de  presentar  la  sol·licitud,  prèviament  a  la  resolució  d'atorgament  i  abans  de  rebre                  
qualsevol  pagament.  Aquest  compliment  pot  adaptar-se  a  les  mesures  excepcionals  adoptades  en              
matèria   tributària   amb   motiu   de   la   crisi   provocada   per   la   COVID-19.  

d)  No  trobar-se  en  cap  de  les  circumstàncies  que  impedeixen  adquirir  la  condició  de  persona                 
beneficiària  que  preveu  l'article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions                  
(BOE  núm.  276,  de  18.11.2003),  i  els  articles  90  bis  i  92  bis  del  Decret  legislatiu  3/2002,  de  24  de                      
desembre,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  finances  públiques  de  Catalunya  (DOGC                  
núm.   3791A,   de   31.12.2002).   

e)  Complir  els  requisits  que  estableixen  els  articles  32.1,  32.3  i  36.4  de  la  Llei  1/1998,  de  7  de                     
gener,   de   política   lingüística   (DOGC   núm.   2553,   de   7.1.1998).   

f)  Indicar,  d'acord  amb  els  agents  socials,  els  mitjans  que  utilitzen  per  prevenir  i  detectar  casos                  
d'assetjament  sexual  i  d'assetjament  per  raó  de  sexe  i  d'intervenir-hi  en  llurs  centres  de  treball,  de                  
conformitat  amb  la  Llei  5/2008,  de  24  d'abril,  del  dret  de  les  dones  a  erradicar  la  violència                   
masclista.  Aquest  requisit  només  és  aplicable  en  el  cas  d'empreses  amb  una  plantilla  igual  o                 
superior   a   vint-i-cinc   persones.   



  
  
  
  

g)  No  haver  estat  sancionada,  per  resolució  ferma,  per  la  comissió  d'infracció  greu  en  matèria                 
d'integració  laboral  de  persones  discapacitades  o  molt  greu  en  matèria  de  relacions  laborals  o  en                 
matèria  de  seguretat  i  salut  en  el  treball,  durant  l'any  anterior  a  la  convocatòria,  d'acord  amb  el                   
Text  refós  de  la  Llei  sobre  infraccions  i  sancions  de  l'ordre  social,  aprovat  pel  Reial  decret  legislatiu                   
5/2000,  de  4  d'agost  (BOE  núm.  189,  de  8.8.2000);  o,  si  han  estat  sancionades,  que  hagin  aplicat                   
les   mesures   correctores   previstes   i   abonat   les   quantitats   requerides   per   aquest   concepte.   

h)  Disposar,  si  escau,  d'un  sistema  d'organització  i  de  gestió  de  la  prevenció,  d'acord  amb  la  Llei                   
31/1995,  de  8  de  novembre,  de  prevenció  de  riscos  laborals  (BOE  núm.  269,  de  10.11.1995);  amb                  
el  Reial  decret  39/1997,  de  17  de  gener,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  dels  serveis  de  prevenció                   
(BOE  núm.  27,  de  31.1.1997),  així  com  d'acord  amb  les  modificacions  posteriors  introduïdes  per  la                 
Llei  54/2003,  de  12  de  desembre,  de  reforma  del  marc  normatiu  de  la  prevenció  de  riscos  laborals                   
(BOE  núm.  298,  de  13.12.2003).  Expressament,  l'empresa  beneficiària  ha  de  declarar  l'adopció  de               
les  mesures  de  protecció  necessàries  per  a  la  seguretat  dels  seus  treballadors  i  treballadores  en                 
l'àmbit   de   la   pandèmia   de   la   COVID-19.   

i)  Donar  ocupació,  almenys,  al  2%  de  treballadors  i  treballadores  amb  discapacitat  sobre  el                
nombre  total  de  treballadors  i  treballadores  de  l'entitat,  o  bé  aplicar  les  mesures  alternatives                
d'acord  amb  el  que  disposen  l'article  42  del  Reial  decret  legislatiu  1/2013,  de  29  de  novembre,  pel                   
qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  general  de  drets  de  les  persones  amb  discapacitat  i  la  seva                     
inclusió  social;  el  Reial  decret  364/2005,  de  8  d'abril,  pel  qual  es  regula  el  compliment  alternatiu                  
amb  caràcter  excepcional  de  la  quota  de  reserva  a  favor  dels  treballadors  amb  discapacitat  (BOE                 
núm.  94,  de  20.4.2005),  i  el  Decret  86/2015,  de  2  de  juny,  sobre  l'aplicació  de  la  quota  de  reserva                    
del  2%  a  favor  de  persones  amb  discapacitat  en  empreses  de  cinquanta  o  més  persones                 
treballadores  i  de  les  mesures  alternatives  de  caràcter  excepcional  al  seu  compliment  (DOGC               
núm.  6885,  de  4.6.2015).  Aquest  requisit  només  és  aplicable  en  el  cas  de  tenir  a  càrrec  una                   
plantilla   igual   o   superior   a   cinquanta   persones.   

j)  Complir  l'obligació  de  respectar  la  igualtat  de  tracte  i  d'oportunitats  en  l'àmbit  laboral  i,  amb                 
aquesta  finalitat,  adoptar  mesures  adreçades  a  evitar  qualsevol  tipus  de  discriminació  laboral  entre               
homes   i   dones.   

k)  No  haver  estat  sancionat  per  la  Direcció  General  de  Turisme  en  els  darrers  tres  anys  per                   
infracció   greu   o   molt   greu.   

l)  No  estar  considerada  empresa  en  situació  de  crisi,  d'acord  amb  la  definició  inclosa  en  les                  
directrius  comunitàries  sobre  ajuts  estatals  de  salvament  i  de  reestructuració  d'empreses  en  crisi               



  
  
  
  

(DOUE  2014/C  249/01,  de  31.7.2014),  en  data  31  de  desembre  de  2019,  malgrat  que  en  el                  
moment   de   sol·licitar   la   subvenció   estigui   en   crisi   a   conseqüència   del   brot   de   la   COVID-19.   

m)  No  estar  subjecte  a  cap  ordre  de  recuperació  pendent,  després  d'una  decisió  prèvia  de  la                  
Comissió   Europea   que   hagi   declarat   un   ajut   percebut   il·legal   i   incompatible   amb   el   mercat   interior.   

n)  No  estar  afectat  per  cap  de  les  situacions  següents:  incidències  amb  el  Registre  d'acceptacions                
impagades  (RAI),  amb  l'Associació  Nacional  d'Establiments  Financers  de  Crèdit  (ASNEF)  o  de              
caràcter   judicial   o   fons   propis   negatius.   

o)  No  haver  estat  condemnat  per  sentència  ferma,  ni  la  persona  jurídica  sol·licitant  ni  les  persones                  
físiques  adscrites  a  l'execució  de  l'activitat  subvencionada,  per  cap  delicte  contra  la  llibertat  i  la                 
indemnitat  sexuals,  així  com  per  tràfic  d'éssers  humans  amb  finalitat  d'explotació  sexual,              
incloent-hi  la  pornografia,  de  conformitat  amb  la  Llei  orgànica  1/1996,  de  15  de  gener,  de  protecció                  
jurídica  del  menor,  de  modificació  parcial  del  Codi  civil  i  de  la  Llei  d'enjudiciament  civil  (BOE  núm.                   
15,  de  17.1.1996),  en  la  redacció  de  la  Llei  26/2015,  de  28  de  juliol,  de  modificació  del  sistema  de                     
protecció   a   la   infància   i   a   l'adolescència   (BOE   núm.   180,   de   29.7.2015).   

p)  Tots  els  establiments  i  les  empreses  que  es  beneficiïn  de  les  ajudes  derivades  d'aquesta                 
resolució  hauran  de  disposar,  en  tot  cas,  de  l'habilitació  corresponent  per  exercir  l'activitat  en  el                
moment  de  l'entrada  en  vigor  de  l'estat  d'alarma  decretat  pel  Reial  decret  463/2020,  de  14  de  març                   
(BOE   núm.   67,   de   14.3.2020),   és   a   dir,   des   del   14   de   març   de   2020.   

q)  Disposar  dels  llibres  comptables,  dels  registres  diligenciats  i  d'altres  documents  degudament              
auditats,   en   els   termes   que   exigeix   la   legislació   mercantil   i   sectorial   aplicable.   

r)   Complir   qualsevol   altra   obligació   legal   o   reglamentària   que   els   pugui   afectar.   

El  compliment  dels  requisits  d'aquesta  base  s'ha  d'acreditar  mitjançant  la  signatura  de  la               
declaració   responsable   que   s'inclou   a   l'imprès   de   sol·licitud   de   l'ajut   i   que   es   regula   en   la   base   5.8.   

Quantia:   
Pel  que  fa  a  l’import,  cal  destacar  que  en  aquesta  nova  convocatòria  es  dupliquen  les  quanties  de                   
l’anterior.  Així,  els  guies  de  turisme  de  Catalunya  habilitats  rebran  la  quantia  de  2.000  euros.  La                  
resta  de  col·lectius  beneficiaris  rebran  les  quanties  següents:  autònoms  i  empreses  amb  una               
mitjana  de  fins  a  5  treballadors,  5.000  euros;  empreses  amb  una  mitjana  d'entre  6  i  49                  
treballadors,  10.000;  i  empreses  amb  una  mitjana  de  més  de  50  treballadors,  20.000.  Pel  que  fa  a                   



  
  
  
  

les  empreses  explotadores  de  HUTs:  empreses  de  fins  a  10  treballadors,  5.000  euros;  empreses  a                 
partir   d’11   o   més   treballadors,   10.000.   

Procediment   sol.licitud:   

El  formulari  de  sol·licitud  normalitzat  el  podreu  trobar  al   portal  corporatiu  de  tramitació  Canal                
Empresa .   

El   termini   de   sol·licitud   s’inicia   el    26   de   novembre   a   les   9   h .   

  
Adreces   d’interès:   
  

Preguntes   i   respostes   freqüents   

  

  

  
  
  

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-autonoms-i-empreses-del-sector-turistic-de-Catalunya-afectats-economicament-per-la-COVID-19-Agencia-Catalana-de-Turisme?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-autonoms-i-empreses-del-sector-turistic-de-Catalunya-afectats-economicament-per-la-COVID-19-Agencia-Catalana-de-Turisme?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/emo_canal_intern/faq/ajuts-empreses/subvencions_turisme_covid_ACT/

