
 

 
 

 
RESOLUCIÓ EMC/22/2021, d'11 de gener, per la qual es fa pública la 
convocatòria per a la concessió de subvencions per a autònoms i 
empreses del sector turístic de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès 
afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. 
BDNS 534914). 
 
 
PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció les persones professionals 
autònomes i les empreses turístiques de la Cerdanya i del Ripollès donades d'alta en 
el cens de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector 
turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, 
IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya: 

a) Guies de turisme de Catalunya habilitats i guies de muntanya. 
b) Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, 

apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.  
c) Agència de viatges. 
d) Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que 

contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al 
territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment 
adrecen les propostes (rutes guiades, escoles d’esquí...). 

 
Queden incloses també les explotadores d’habitatges turístic.  
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS 
 
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. 
 
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.  
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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. 
 
 
QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ 
 
La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària. 
 
-Guies de turisme: 1.500 € 
-Establiments hotelers, apartaments turístics, allotjaments rurals, empreses 
explotadores d’habitatges d’ús turístic: 10.000 € 
-Agències de viatges: 1.500 € 
-Establiments i activitats d’interès públic: 7.500 € 
 
 
TERMINIS DE SOL·LICITUD  
 
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació 
corresponent comença a les 09:00 hores del dia 14 de gener de 2021 i fins a les 14:00 
hores del setè dia hàbil.  
 
 
PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ 
 

- Les empreses i professionals que hagin fet una sol·licitud a la convocatòria de 
subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya publicada 
amb la resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, NO hauran de fer una 
nova petició. Es generarà un expedient amb les seves dades que s’incorporarà 
en aquesta nova convocatòria. 

- Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, sent 
prioritàries les que no hagin optat a la convocatòria publicada amb la resolució 
EMC/3015/2020, de 20 de novembre. 

- Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la 
documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal 
Empresa  
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La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura 
electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vullidentificarme- 
digitalment/certificacio-digital/ 
 
El model normalitzat inclourà les dades de domiciliació bancària de la persona 
beneficiària on, si s’escau, es farà efectiu el pagament de la subvenció. 
 
 
FONT: DOGC, Agència de Desenvolupament del Ripollès. 
 
Bases de la convocatòria: Cliqueu aquí 
Convocatòria: Cliqueu aquí  
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