
 
 
 
 
 
Convocatòria de les subvencions per a professionals 

autònoms i microempreses del sector turístic 
 
 
 

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 a Catalunya afectats econòmicament per les 
conseqüències de la COVID-19.  

D’aquesta disposició se’n destaca el següent:  

Beneficiaris: Professionals autònoms i microempreses que desenvolupin 
activitat en el sector turístic:  

• Guies de turisme de Catalunya habilitats.  
• Titulars d’establiments d’allotjaments turístic: establiments hotelers, 

apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.  
• Agències de viatges.  
• Establiments i activitats d’interès: persones o empreses que 

contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les 
estades del territori tot enriquint l’experiència dels visitants als quals 
principalment adreces les propostes. S’inclouen:  

o Congressos i turisme de reunions.  
o Rutes guiades, culturals, sortides de coneixements del 

patrimoni i el medi natural, i excursions.  
o Senderisme.  
o Cicloturisme.  
o Enoturisme.  
o Ecoturisme.  
o Activitats aquàtiques i nàutiques.  
o Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i 

temàtics.  
o Explotadores d’habitatges d’ús turístic.  

Els requisits: s’estableixen a la base 3 de la Resolució EMC/2810/2020, de 
6 novembre, que s’adjunta.  
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Presentació de la sol·licitud:  

• S’inicia demà 26 de novembre a les 9 h i finalitza el 30 de 
desembre a les 14 hores.  

• Es pot sol·licitar clicant el següent enllaç.  

 

Quantia dels ajuts:  

• Guies de turisme: 2.000 euros  
• Allotjaments turístics:  

• Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones 
treballadores: 5.000 euros.  

• Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 persones 
treballadores: 10.000 euros  

• Empreses amb una mitjana de més de 50 persones 
treballadores: 20.000 euros  

• Explotadores d’habitatges d’ús turístic:  

• Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000 euros  
• Empreses a partir d’11 o més persones treballadores: 10.000 

euros  

Font: Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona i Agència de 
Desenvolupament del Ripollès 

Més informació cliqueu aquí 
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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://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=885911&language=ca_ES

