
 
 
 

Subvencions CCAM per a les activitats de restauració i els centres 
d’estètica i bellesa 

   

Us comuniquem que avui ha sortit publicada al DOGC la RESOLUCIÓ per 
la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres 
d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19, 
atorgades pel Departament d’Empresa i Coneixement a través del Consorci 
de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. 

  

D’aquesta disposició se’n destaca el següent: 

  

•         Beneficiaris: 
o   Autònoms i pimes que prestin activitats de restauració i 
siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa. 
o   Donats d’alta en el cens de l’IAE 
o   Suspesa l’activitat en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 
15 d’octubre 
  

•         Quantia: 
o   Fins a 100% de les despeses subvencionables, amb 
una quantia màxima de 1.500 euros 
o   No pot superar el cost subvencionable del projecte 
o   Si el cost final de l’activitat és inferior al cost inicialment 
pressupost en un 20%, la subvenció es reduirà en la mateixa 
proporció, la quantia de l’ajut. Si no excedeix el 20% no es 
farà cap reducció 

  

•         Despeses subvencionables: 
o   Sous i salaris 
o   Amortitzacions i rentings 
o    Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb 
una factura emesa per part d’un tercer 
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•         Procediment de sol·licitud i documentació: 
o Es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la 

documentació que preveuen les bases, si escau, a través 
del Canal d’Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). 

o Només es podrà presentar una sol·licitud per 
beneficiari.       

 
 
Quan es publiqui la corresponent convocatòria us farem arribar la 
informació  
 
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 cronològic de presentació de les 
sol·licituds, i el termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze 
dies a partir de l'endemà de la publicació en el DOGC de la convocatòria o 
fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de 
convocatòria. 
 
 
 
Font: CCAM i Federació d’Hostaleria de Girona 
 
Més informació cliqueu aquí 
 
Preguntes i respostes cliqueu aquí 
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http://canalempresa.gencat.cat/
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884607&language=ca_ES
http://ccam.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/comerc/detalls/noticia/20201021_subvencions_restauracio_bellesa

