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Subvencions al sector turístic català afectat per la COVID19 

  

El 25 de juny s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la RESOLUCIÓ EMC/1478/2020, de 22 de 

juny, 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. 

Fa uns dies, es publicava la ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la 
línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les 
conseqüències de la COVID-19. 
 
En aquest sentit, 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. El termini de presentació de 
les sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 h del 26 de juny i restarà obert fins al 27 de juliol de 2020, inclòs, o fins a 
exhaurir el pressupost per a aquests conceptes. 
 
En cas que el volum de sol·licituds presentades evidenciï, abans de l'arribada de la data assenyalada, l'exhauriment 
de pressupost previst en aquesta Resolució, es procedirà a tancar el canal d'entrada de sol·licituds mitjançant la 
publicació d'una nota al portal corporatiu Canal Empresa. A partir d'aquest moment, la presentació de sol·licituds 
no donarà cap dret a l'obtenció de l'ajut. 
 
Sol·licitud i terminis 
 
El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya 
(http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). 
 
Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions 
s'han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, a través del Canal Empresa.  L’article 5 de l’ordre de bases 
indica tota la documentació que s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud. 
 
El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic 
de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost.  
 
El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de sis mesos des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut 
aquest termini, si no s'ha dictat i notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci 
administratiu. L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la 
concessió de la subvenció. 
 
L’article 12 indica la possibilitat d’acumular aquest ajut amb altres ajuts i concretament, l’article 15 fixa la 
incompatibilitat amb els regulats per l'Ordre EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases 
reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats 
econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. 

#TreballemPerGuanyarElFutur   #EActíVate 
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