
 
 
 

 
PROGRAMA DE SUPORT ALS SECTORS DE LA RESTAURACIÓ, EL COMERÇ AL DETALL I 

ELS SERVEIS ASSIMILATS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS AFECTATS 
ECONÒMICAMENT PER LES MESURES DE SALUT PÚBLICA OCASIONADES PER LA 

PANDÈMIA DE LA COVID-19. 
 

 
 
OBJECTIU 
 
Reactivar el sector de la restauració, el comerç al detall i els serveis assimilats de la 
comarca del Ripollès davant els efectes causats pel tancament decretat per la 
Resolució SLT/3397/2020, de 22 de desembre, mitjançant la qual és van adoptar una 
sèrie de noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de Covid-19 a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
 
PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Les persones en règim d’autònoms i empreses de restauració, comerç al detall i els 
serveis assimilats que tinguin com a mínim un establiment operatiu en algun dels 
municipis del Ripollès. 
Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis assimilats 
aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació: 

• Tallers mecànics. 
• Serveis fotogràfics. 
• Copisteries i arts gràfiques. 
• Serveis de reparacions. 
• Tintoreria i bugaderies. 
• Perruqueria i salons d’estètica i bellesa. 
• Serveis de menjar preparat i càtering. 

 
Queden exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al 
detall. 
 
 
REQUISITS 
 
Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que des de 
la publicació de la Resolució SLT/3397/2020, de 22 de desembre, arrel de la crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, han vist reduïda la seva activitat un mínim del 
50% respecte al mateix període de l’any anterior. 
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QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ 
 
Establiments de comerç al detall i serveis a les persones: 
- Aportació única de 1.500 euros. 
 
Establiments de restauració: 
- Aportació única de 3.000 euros. 
 
Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari 
 
 
 
PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ 
 

- Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a 
disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa 
de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina 
web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 
(http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i 
Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/). 

- Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la 
documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal 
Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). 

 
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. 
 
Documentació complementària a la sol·licitud 
 
Es requereix la següent documentació, apart del model normalitzat: 
- Fotografia de l’interior de l’establiment 
- Fotografia de la façana de l’establiment 
 
 
 
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de 
concurrència no competitiva. El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre  
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cronològic de presentació de les sol·licituds, sent prioritàries les que no hagin optat a 
les convocatòries publicades mitjançant les resolucions de 25 d’abril de 2020 i de 26 
d'octubre de 2020 i fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de 
convocatòria. 
 
Les persones titulars d’establiments de comerç al detall, serveis, bars, restaurants o 
cafeteries a qui es va atorgar una subvenció en el marc de la Resolució de 25 d’abril 
de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit 
del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880), 
publicada al DOGC núm. 8123 de 29.4.2020, o en el marc de la Resolució de 26 
d'octubre de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions 
en l'àmbit de les activitats de restauració, i els centres d'estètica i bellesa afectats 
econòmicament per la COVID-19, publicada al DOGC núm. 8256 de 27.10.2020, seran 
considerats beneficiaris en la convocatòria de les presents bases per l'import 
establerts en aquestes, sense que sigui necessari que tornin a presentar sol·licitud, 
sempre que no s'hagin modificat les dades que van declarar i quan així es determini a 
la convocatòria. 
 
 
FONT: DOGC, resum Agència de Desenvolupament del Ripollès 
 
Més informació: Cliqueu aquí 
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