
Resum d’ajuts al sector de l’hostaleria pels tancaments dels establiments arrel de la COVID 19 

 

Data d’actualització: 14/03/2021 

TIPUS D’AJUT ORGANISME A QUI VA 
 ADREÇAT  

DISPOSICIO/BASES 
MODIFICADES 

IMPORT AJUT INICI 
SOL·LICITUD 

FINAL 
SOL·LICITUD 

JUSTIFICACIÓ/ 
COMPROVACIÓ 

SITUACIÓ 
TRÀMIT 

convocatòria per 
la concessió de les 

subvencions en 
l'àmbit de les 
activitats dels 
parcs infantils 
privats i l'oci 

nocturn, afectats 
econòmicament 

per les mesures de 
tancament 

decretades per 
pal·liar els efectes 

de la COVID-19 

CCAM Àmbit 1: Parcs 
infantils privats. 

 
Àmbit 2: Bars 

musicals, 
discoteques, 
sales de ball, 

sales de festes 
amb espectacles, 

sales de festes 
amb espectacles i 

concerts 
d'infància i 
joventut, 

discoteques de 
joventut i 
karaokes. 

 

RESOLUCIÓ per la 
qual s’obre la 

convocatòria per a 
la concessió de 
subvencions en 

l’àmbit de les 
activitats dels 
parcs infantils 
privats i l’oci 

nocturn, afectats 
econòmicament 

per les mesures de 
tancament 

decretades per 
pal·liar els efectes 

de la COVID-19 (ref. 
BDNS 554699). 

 

 9:00 hores 
del dia 29 de 
març de 2021 

14:00 hores 
del dia 1 

d'abril de 
2021 

 En Tramitació 

convocatòria per a 
la concessió 

d'ajuts 
extraordinaris per 

a organitzadors 
d'activitats firals 

afectats 
econòmicament 

per les 
conseqüències de 

la COVID-19. 

CCAM  organitzadors 
d'activitats firals, 
entenent com a 
activitats firals 

les 
manifestacions 
comercials que 

tenen per 
objecte 

l'exposició de 
béns o l'oferta de 

serveis que 
estiguin inscrites 

en el Registre 
d'activitats firals 

de la Direcció 
general de 

Comerç 

RESOLUCIÓ per la 
qual s’obre la 

convocatòria per a 
la concessió d’ajuts 
extraordinaris per 

a organitzadors 
d’activitats firals 

afectats 
econòmicament 

per les 
conseqüències de 
la COVID-19 (ref. 

BDNS 553510). 
 

Àmbit 1: els organitzadors d'activitats 
firals que han hagut de suspendre 
l'activitat quan ja havien realitzat 

alguna despesa; i els organitzadors 
d'activitats firals que han realitzat 

l'activitat però han hagut de reduir el 
nombre d'expositors i/o ingressos en 
més del 50% en relació amb la darrera 

edició, o bé realitzar-la de forma virtual 
o híbrida poden rebre, per a cada 

activitat firal, com a màxim, en funció 
del nombre d'expositors de l'última 

edició de l'activitat firal subvencionada 
i del prorrateig entre les sol·licituds 

presentades, si s'escau, les següents 
quantitats: 

De 0-49 expositors, un màxim de 
6.000€ per activitat firal 

De 50-100 expositors, un màxim de 
12.000€ per activitat firal 

Més de 100 expositors, un màxim de 

 9:00 hores 
del dia 18 de 
març de 2021 

14:00 hores 
del dia 30 de 

març de 
2021. 

 En Tramitació 
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18.000€ per activitat firal 
En el supòsit que es tractés d'una 
primera edició de l'activitat firal 

subvencionable, degudament inscrita 
en el Registre d'activitats firals, que ha 

estat suspesa amb despesa prèvia, o 
bé s'ha realitzat de forma virtual o 

híbrida es tindran en compte el 
nombre d'expositors previstos. 

Àmbit 2: els organitzadors firals amb 
recinte fix i cobert, en el qual se 

celebrin com a mínim dues activitats 
firals anuals poden rebre, en funció 

dels metres quadrats del recinte per al 
qual se sol·licita la subvenció, la 

següent quantitat: 
Per a recintes de menys de 2.000 

metres quadrats 10.000€. 
Per a recintes de 2.000 metres 

quadrats i fins a 5.999 metres quadrats 
20.000€. 

Per a recintes de 6.000 metres 
quadrats i fins a 50.000 metres 

quadrats 45.000€. 
  

Aprovar les bases 
reguladores per al 
finançament dels 

ajuts 
extraordinaris per 
al manteniment de 

l'activitat 
econòmica 

enfront de la 
COVID-19 per a 

persones 
treballadores 

autònomes 
individuals o 

persones 
treballadores 

Treball Poden ser 
persones 

beneficiàries 
d'aquest ajut, les 

persones 
treballadores 
autònomes 
següents, 

sempre i quan 
hagin presentat 

el formulari 
d'inscripció 

prèvia 

ORDRE 
TSF/64/2021, de 15 

de març, per la 
qual s'aproven les 
bases reguladores 
per a la concessió 

dels ajuts 
extraordinaris per 
al manteniment de 

l'activitat 
econòmica enfront 
de la COVID-19 per 

a persones 
treballadores 

autònomes 
individuals o 

Prestació econòmica de pagament 
únic, per un import fix de 2.000 euros, 

que té per finalitat afavorir el 
manteniment de l'activitat econòmica 

de les persones treballadores 
autònomes, persona física, i de les 

persones treballadores autònomes que 
formin part de microempreses, davant 
els efectes directes o indirectes de les 

noves mesures adoptades per fer front 
a la COVID-19. 

 
 

termini màxim per emetre i notificar la 
resolució és de tres mesos, comptats 

des de la data de publicació de la 

  L'òrgan instructor en l'exercici 
de les seves competències, 
realitzarà les verificacions 
necessàries per comprovar 

l'exactitud de les dades 
declarades 

 
 
 
 

En tramitació 
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autònomes que 
formin part d'una 

microempresa 

persones 
treballadores 

autònomes que 
formin part d'una 

microempresa. 
 

corresponent convocatòria 
 

Aprovació bases 
reguladores per a 

la concessió de 
l'ajut extraordinari 

 

Treball Persones 
treballadores 

afectades per un 
expedient de 

regulació 
temporal 

d'ocupació com a 
conseqüència de 
la crisi derivada 

de la COVID-19 i a 
persones amb 
contracte fix 

discontinu 
beneficiàries de 

la prestació 
extraordinària 

 

ORDRE 
TSF/63/2021, de 15 

de març, per la 
qual s'aproven les 
bases reguladores 
per a la concessió 

de l'ajut 
extraordinari 

adreçat a persones 
treballadores 

afectades per un 
expedient de 

regulació temporal 
d'ocupació com a 

conseqüència de la 
crisi derivada de la 

COVID-19 i a 
persones amb 
contracte fix 

discontinu 
beneficiàries de la 

prestació 
extraordinària. 

 

Aprovació de les bases reguladores per 
a la concessió de l'ajut extraordinari 

adreçat a persones treballadores 
afectades per un expedient de 

regulació temporal d'ocupació com a 
conseqüència de la crisi derivada de la 
COVID-19 i a persones amb contracte 

fix discontinu beneficiàries de la 
prestació extraordinària. 

 
Ajut extraordinari consisteix en una 

prestació econòmica de pagament únic 
i té la finalitat de complementar la 
pèrdua de poder adquisitiu de les 

persones amb unes bases reguladores 
més baixes de la prestació per 

desocupació i la prestació 
extraordinària per a contractes fixos 

discontinus. 
 

La quantia per atorgar es determina en 
funció dels dies de suspensió del 
contracte o de la percepció de la 

prestació extraordinària, en el cas de 
les persones amb contracte fix 

discontinu; concretament, des del 
primer dia fins a un màxim de 293 dies 
(en el període del 14 de març de 2020 a 

31 de desembre de 2020). 
 

  Prèviament al reconeixement 
de l'obligació del pagament, es 

comprovarà d'ofici si la 
persona beneficiària està al 
corrent del pagament de les 

obligacions tributàries. 
11.2. El pagament de la 

subvenció es farà efectiu en un 
únic lliurament un cop hagi 

estat degudament comprovat 
el compliment dels requisits. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Àmbit 1: ajuts per a organitzadors 
d'activitats firals que han hagut de 
suspendre l'activitat quan ja havien 

realitzat alguna despesa; i ajuts per a 
organitzadors d'activitats firals que 
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bases reguladores 
per a la concessió 

d’ajuts 
extraordinaris per 

a organitzadors 
d’activitats firals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAM 

 
 
 
 
 
 

Organitzadors 
d'activitats firals 

afectats 
econòmicament 

per les 
conseqüències 
de la COVID-19 

 
 
 
 

RESOLUCIÓ per la 
qual s'aproven les 
bases reguladores 
per a la concessió 

d’ajuts 
extraordinaris per 

a organitzadors 
d’activitats firals 

afectats 
econòmicament 

per les 
conseqüències de 

la COVID-19. 
 

han realitzat l'activitat però que han 
hagut de reduir el nombre d'expositors 
i/o ingressos en més del 50% en relació 
amb la darrera edició, o bé realitzar-la 

de forma virtual o híbrida 
  

De 0-49 expositors, un màxim de 
6.000€ per activitat firal 

De 50-100 expositors, un màxim de 
12.000€ per activitat firal 

Més de 100 expositors, un màxim de 
18.000€ per activitat firal 

 
Àmbit 2: ajuts per a organitzadors firals 
amb recinte fix i cobert, en els quals es 

celebrin com a mínim dues activitats 
firals anuals. 

Els organitzadors d'activitats firals que 
optin a la subvenció descrita a la base 

3.1.2 poden rebre en funció dels metres 
quadrats del recinte per al qual se 
sol·licita la subvenció la següent 

quantitat: 
Per a recintes de menys de 2.000 

metres quadrats, 10.000€. 
Per a recintes de 2.000 metres 
quadrats i fins a 5.999 metres 

quadrats, 20.000€. 
Per a recintes de 6.000 metres 
quadrats i fins a 50.000 metres 

quadrats, 45.000€. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les actuacions de verificació 
per part de l'òrgan concedent 

de les accions subvencionables 
podran ser de dos tipus: 

administratives o sobre el 
terreny. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 RESOLUCIÓ 
EMC/671/2021, de 5 
de març, de segona 

ampliació de 
l'import màxim 

inicial de la dotació 
pressupostària 

corresponent a la 

 
 
 
 

Ampliar l'import que preveu l'apartat 3 
de la Resolució EMC/3015/2020, de 20 
de novembre, per la qual es fa pública 
la convocatòria per a la concessió de 
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Ampliació dotació 
pressupostària 

ACT 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 de 
Catalunya afectats 

econòmicament 
per les 

conseqüències de 
la COVID-19 (ref. 

BDNS 534914) 
(DOGC núm. 8280, 

de 25.11.2020). 
 

subvencions a autònoms i empreses 
del sector turístic de Catalunya afectats 
econòmicament per les conseqüències 

de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) 
(DOGC núm. 8280, de 25.11.2020) 

Convocatòria per 
la concessió 

d'ajuts 
extraordinaris 

CCAM Sector del 
comerç al detall 

amb 
establiments de 

productes no 
essencials i una 

superfície 
superior a 400 

metres quadrats 
i als establiments 

o locals 
comercials que 

es trobin dins de 
centres, galeries 

o recintes 
comercials, 

afectats 
econòmicament 
per les mesures 
de salut publica 
ocasionades per 

RESOLUCIÓ per la 
qual s’obre la 

convocatòria per a 
la concessió d’ajuts 

extraordinaris al 
sector del comerç 

al detall amb 
establiments de 

productes no 
essencials i una 

superfície superior 
a 400 metres 
quadrats i als 

establiments o 
locals comercials 
que es trobin dins 

de centres, 
galeries o recintes 

comercials, 
afectats 

econòmicament 

  
 
 

 09:00 hores 
del dia 10 de 
març de 2021 

 
 
 

14:00 hores 
del dia 17 de 

març de 
2021 

  
 
 
 

Finalitzat 
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la pandèmia de la 
COVID-19 

per les mesures de 
salut pública 

ocasionades per la 
pandèmia de la 

COVID-19 
 

 
 
 

Aprovació Bases 
Reguladores 

 
 
 

CCAM 

 
 

Sector del 
comerç al detall 

amb 
establiments de 

productes no 
essencials i una 

superfície 
superior a 400 

metres quadrats i 
als establiments 

o locals 
comercials que 

es trobin dins de 
centres, galeries 

o recintes 
comercials, 

afectats 
econòmicament 
per les mesures 

de Salut 
 

RESOLUCIÓ per la 
qual s'aproven les 
bases reguladores 
per a la concessió 

d’ajuts 
extraordinaris al 

sector del comerç 
al detall amb 

establiments de 
productes no 

essencials i una 
superfície superior 

a 400 metres 
quadrats i als 

establiments o 
locals comercials 
que es trobin dins 

de centres, 
galeries o recintes 

comercials, 
afectats 

econòmicament 
per les mesures de 

salut publica 
ocasionades per la 

pandèmia de la 
COVID-19. 

 
 
 

Concurrència no competitiva 
 

Establiments de comerç al detall de 
productes no essencials amb una 
superfície superior als 400 metres 

quadrats: 
   - Aportació única de 5.000 euros per 

establiment. 
Establiments o locals comercials que es 

trobin dins de centres, galeries o 
recintes comercials: 

   - Aportació única de 5.000 euros per 
establiment. 

Establiments de restauració, és a dir, 
bars, restaurants i cafeteries que es 

trobin dins de centres, galeries o 
recintes comercials: 

   - Aportació única de 7.000 euros per 
establiment. 

 

   
 
 

verificació per part de l'òrgan 
concedent de les accions 

subvencionables podran ser de 
dos tipus: administratives o 

sobre el terreny. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Correcció 
d’errades 

 
 
 
 
 

CCAM 

 CORRECCIÓ 
D'ERRADES a la 
Resolució bases 

reguladores per a 
la concessió d’ajuts 
extraordinaris per 
donar suport als 
col·lectius (…) i 
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mantenir els llocs 
de treball en 

situació ERTO de 
les petites 
empreses, 

microempreses i 
cooperatives  

Correcció 
d’errades 

CCAM  CORRECCIÓ 
D'ERRADES a la 

Resolució 
EMC/242/2021, de 4 

de febrer, de 
delegació de 

competències del 
conseller 

d'Empresa i 
Coneixement en la 
Direcció del CCAM 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correcció Errades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treball 

 CORRECCIÓ 
D'ERRADES a 

l'Ordre 
TSF/32/2021, de 5 
de febrer, per la 

qual s'obre el 
tràmit d'inscripció 
prèvia dels ajuts 

extraordinaris per 
al manteniment de 

l'activitat 
econòmica enfront 
de la COVID-19 per 

a persones 
treballadores 

autònomes 
individuals o 

persones 
treballadores 

autònomes que 
formin part d'una 

microempresa 
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Ajuts 
extraordinaris per 
donar suport als 

col·lectius i sectors 
econòmics més 
afectats per les 

mesures de 
contenció de la 
pandèmia de la 

COVID-19 i 
mantenir els llocs 

de treball en 
situació 

d'expedient de 
regulació 
temporal 

d'ocupació (ERTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAM 

 
 
 

col·lectius i 
sectors 

econòmics més 
afectats per les 

mesures de 
contenció, i 
mantenir els 

llocs de treball 
en situació 

d'expedient de 
regulació 
temporal 

d'ocupació 
(ERTO) de les 

petites 
empreses, 

microempreses i 
cooperatives, 

RESOLUCIÓ per la 
qual s'obre la 

convocatòria per a 
la concessió d'ajuts 
extraordinaris per 
donar suport als 

col·lectius i sectors 
econòmics més 
afectats per les 

mesures de 
contenció de la 
pandèmia de la 

COVID-19 i 
mantenir els llocs 

de treball en 
situació 

d'expedient de 
regulació temporal 
d'ocupació (ERTO) 

de les petites 
empreses, 

microempreses i 
cooperatives 

  
 
 
 
 
 
 
 

12:00 hores 
del dia 15 de 

febrer de 
2021 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

12:00 hores 
del dia 22 de 

febrer de 
2021 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

En Tramitació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bases Reguladores 
Ajuts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAM 

 
 
 
 
 
 
Àmbit 1: Parcs 
infantils privats  
 
Àmbit 2: Bars 
musicals, 
discoteques, 
sales de ball, 
sales de festes 
amb espectacles, 
sales de festes 
amb espectacles i 
concerts 

 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓ per la 
qual s’aproven les 
bases reguladores 
per a la concessió 
de subvencions en 

l’àmbit de les 
activitats dels 
parcs infantils 
privats i l’oci 

nocturn, afectats 
econòmicament 

 
La subvenció atorgada consistirà en 

una aportació única per persona 
beneficiària. 

 
Àmbit 1. Parcs infantils privats, 

aportació única de 6.000 euros. Àmbit 
2. Bars musicals, discoteques, sales de 
ball, sales de festes amb espectacles, 

sales de festes amb espectacles i 
concerts d'infància i joventut, 

discoteques de joventut i karaokes, 
aportació única de 5.000 euros per a 

establiments de menys de 10 
treballadors, i aportació única de 

15.000 euros per a establiments de 10 o 
més treballadors. A l'efecte d'aquesta 

resolució, es tindrà en compte el 

   
 
 
 

Les actuacions de verificació 
per part de l'òrgan concedent 

de les accions subvencionables 
podran ser de 

dos tipus: administratives o 
sobre el terreny 
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Data d’actualització: 14/03/2021 

d'infància i 
joventut, 
discoteques de 
joventut i 
karaokes.  
 

per les mesures de 
tancament 

decretades per 
pal·liar els efectes 

de la COVID-19. 

nombre de persones treballadores que 
han tingut de mitjana l'any 2019. En el 
cas d'empreses que han iniciat la seva 

activitat el 2020, es tindrà en compte el 
nombre de persones treballadores que 

han tingut de mitjana des de la data 
d'inici de la seva activitat fins al 14 de 
març de 2020, data de declaració de 
l'estat d'alarma. Aquest requisit es 

comprovarà amb les dades que 
consten a la Tresoreria General de la 

Seguretat Social. 
 

 
 
 
 
 
 

Ampliació dotació 
Pressupostària 

ajuts autònoms i 
empreses sector 

turistic CAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACT 

 RESOLUCIÓ 
EMC/350/2021, d'11 

de febrer, 
d'ampliació de 
l'import màxim 

inicial de la dotació 
pressupostària 

corresponent a la 
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 de 
Catalunya afectats 

econòmicament 
per les 

conseqüències de 
la COVID-19 

     

 
 
 
 

 
 
 
 

 RESOLUCIÓ 
EMC/349/2021, d'11 

de febrer, 
d'ampliació de 
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Data d’actualització: 14/03/2021 

Ampliació dotació 
pressupostària 

Ajut 
La Cerdanya i 

Ripollès 

 
 

ACT 

l'import màxim 
inicial de la dotació 

pressupostària 
corresponent a la 

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-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificació de 
Bases i AMpliació 

Ajut als beneficiats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAM 

 
 
 

 
comerç al detall 
de productes no 

essencials en 
establiments 

amb una 
superfície 

superior a 400 
metres quadrats 

o en 
establiments o 

locals comercials 
que es trobin 

dins de centres, 
galeries o 
recintes 

comercials, 

RESOLUCIÓ per la 
qual es modifiquen 

les bases 
reguladores per a 

la concessió d’ajuts 
extraordinaris al 

sector del comerç 
al detall de 

productes no 
essencials en 

establiments amb 
una superfície 
superior a 400 

metres quadrats o 
en establiments o 
locals comercials 
que es trobin dins 

de centres, 
galeries o recintes 

comercials, 

 
 
 
 
 
 
 

Quantia de la subvenció Establiments 
de comerç al detall de productes no 

essencials amb una superfície superior 
als 400 metres quadrats: 

 - Aportació única de 8.500 euros per 
establiment. Establiments o locals 
comercials que es trobin dins de 

centres, galeries o recintes comercials: 
- Aportació única de 8.500 euros per 

establiment. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tramitació 
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Data d’actualització: 14/03/2021 

afectats 
econòmicament 

per les mesures de 
salut pública 

ocasionades per la 
pandèmia de la 

COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliar l'import 
màxim de la 

Resolució del 
CCAM de 25 de 
gener de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAM 

 RESOLUCIÓ per la 
qual s'amplia 

l'import màxim de 
la convocatòria per 

a la concessió 
d'ajuts 

extraordinaris al 
sector del comerç 

al detall de 
productes no 
essencials en 

establiments amb 
una superfície 
superior a 400 

metres quadrats o 
en establiments o 
locals comercials 
que es trobin dins 

de centres, 
galeries o recintes 

comercials, 
afectats 

econòmicament 
per les mesures de 

salut pública 
ocasionades per la 

pandèmia de la 
COVID-1 

     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 RESOLUCIÓ per la 
qual s'amplia 

l'import màxim de 
la convocatòria per 

a la concessió de 
subvencions en 
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Data d’actualització: 14/03/2021 

Ampliar l'import 
màxim de la 

Resolució CCAM 
de 17 de desembre 

de 2020 
 

 

 
 

CCAM 

l'àmbit de les 
activitats de 

restauració, els 
centres d'estètica i 

bellesa i els 
establiments 

comercials situats 
en un centre o 

recinte comercial, 
afectats 

econòmicament 
per les mesures de 

tancament 
decretades per 

pal·liar els efectes 
de la COVID-19 

 
 
 

Ampliació dotació 
pressupostària 

Ajut 

 
 
 
 

CCAM 

 RESOLUCIÓ per la 
qual s'amplia 

l'import màxim de 
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 

     

 
 
 

Ajuts 
Extraordinaris 

sector 
Instal.lacions 

juvenils 
La Cerdanya i 

Ripollès 

 
 
 
 
 
 

Treball 

 
 

a) Cases de 
colònies. b) 
Albergs de 
joventut. c) 

Granges escola. 
d) Aules de 
natura. e) 

Campaments 
juvenils. 

RESOLUCIÓ 
TSF/279/2021, de 5 
de febrer, per la 
qual s'aprova la 
convocatòria de 

l'ajut extraordinari 
d'emergència de 

caràcter econòmic 
en el sector de les 

instal·lacions 
juvenils afectades 
pel confinament 

 
 
 

pagament únic que consisteix en una 
aportació única de 10.000,00 euros per 

a cada instal·lació juvenil que estigui 
inscrita en el Registre d'instal·lacions 

juvenils de la Direcció General de 
Joventut i ubicada en una de les 

comarques afectades pel confinament 
perimetral 

 
 
 
 
 

9.00 hores  
10 de febrer 

de 2021 
 

concurrència 
no 

competitiva 

 
 
 
 
 

15:00 hores  
16 de febrer 

de 2021 

 
 
 
 
 

no requerirà cap altra 
justificació que l'acreditació 

del compliment dels requisits 
que indica l'apartat 3 d'aquest 
annex mitjançant la declaració 

responsable 

 
 
 
 
 
 
 

En tramitació 
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Data d’actualització: 14/03/2021 

perimetral de les 
comarques de la 

Cerdanya i del 
Ripollès arran de la 

COVID-19 

 
 

Aprovació Bases 
Ajuts 

extraordinaris per 
donar suport als 

col·lectius i sectors 
econòmics més 
afectats per les 

mesures de 
contenció de la 
pandèmia de la 

COVID-19 i 
mantenir els llocs 

de treball en 
situació 

d’expedient de 
regulació temporal 
d’ocupació (ERTO)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAM 

 
 
 
 
 

Suport als 
col·lectius 1 

sectors 
econòmics més 
afectats per les 

mesures de 
contenció de la 
pandèmia de la 

Covid-19 

RESOLUCIÓ per la 
qual s'aproven les 
bases reguladores 
per a la concessió 

d'ajuts 
extraordinaris per 
donar suport als 

col·lectius i sectors 
econòmics més 
afectats per les 

mesures de 
contenció de la 
pandèmia de la 

COVID-19 i 
mantenir els llocs 

de treball en 
situació 

d'expedient de 
regulació temporal 
d'ocupació (ERTO) 

de les petites 
empreses, 

microempreses i 
cooperatives. 

 
 
 

Tenir treballadors en situació d'ERTO 
actiu a 31 de gener de 2021  

 
Mantenir el mateix nombre de 

treballadors a 31 de desembre de 2021, 
respecte el 31 de desembre de 2020. En 

cas d'incompliment per part del 
beneficiari, es revocarà la subvenció i 
haurà de reintegrar la totalitat de la 

subvenció rebuda, més els interessos 
de demora corresponents. 

 
 

2.000 euros per treballador en situació 
d'ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un 
màxim de 30.000 euros per empresa 

beneficiària. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

15 de febrer 
de 2021 

 
Concurrència 
competitiva 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 de febrer 
de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les actuacions de verificació 
per part de l'òrgan concedent 

de les accions subvencionables 
podran ser de dos tipus: 

administratives o sobre el 
terreny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Tramitació 

 
 
 

Correcció Errades 
 

 
 
 

ACT 

  
Ajuts subvencions 
per a autònoms i 

empreses del 
sector turístic 
La Cerdanya i 

Ripollès 
 

     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Les persones 
físiques 

ORDRE 
TSF/33/2021, de 5 
de febrer, per la 

qual s'obre el 
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Data d’actualització: 14/03/2021 

Obertura tràmit 
inscripció prèvia 

per rebre Ajut  
treballadors 

afectats per ERTO i 
treballadors mb 

contractes fix 
discontinu 

 
 

Treball 

treballadores per 
compte aliè, 
incloses les 
persones 

treballadores 
amb contracte fix 

discontinu. 
 

Les persones 
sòcies 

treballadores de 
cooperatives i 

societats laborals 
i les persones 

sòcies de treball 
de cooperatives. 

tràmit d'inscripció 
prèvia de l'ajut 
extraordinari 

dirigit a persones 
treballadores 

afectades per un 
expedient de 

regulació temporal 
d'ocupació com a 

conseqüència de la 
crisi derivada de la 

COVID-19 i a 
persones amb 
contracte fix 

discontinu 
beneficiàries de la 

prestació 
extraordinària. 

 
 
 
 

INSCRIPCIÓ PRÈVIA 

 
 
 

9.00 hores 
del dia 15 de 

febrer de 
2021 

 
 
 

15.00 hores 
del dia 25 de 

febrer de 
2021 

 
 
 

Les dades subministrades per 
les persones interessades en el 

tràmit d'inscripció prèvia es 
fan en concepte de declaració 

responsable. 

 
 
 
 

En Termini 

 
 
 
 
 

Obertura tràmit 
inscrició prèvia 
Ajut autònoms 

 
 
 
 
 
 

Treball 

 
 
 
 

Autònoms o 
persones 

treballadores 
autònomes que 

formin part d’una 
microempresa 

ORDRE 
TSF/32/2021, de 5 
de febrer, per la 

qual s'obre el 
tràmit d'inscripció 
prèvia dels ajuts 

extraordinaris per 
al manteniment de 

l'activitat 
econòmica enfront 
de la COVID-19 per 

a persones 
treballadores 

autònomes 
individuals o 

persones 
treballadores 

autònomes que 
formin part d'una 

microempresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INCRIPCIO PRÈVIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.00 hores 
del dia 19 de 

febrer de 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 de febrer 
de 2021 a les 
15.00 hores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les dades subministrades per 
les persones interessades en el 

tràmit d'inscripció prèvia es 
fan en concepte de declaració 

responsable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendent inici 
Tramitació 

 
Ajuts 

extraordinaris al 

 
 
 

 
Autònoms i 

pimes de comerç 

RESOLUCIÓ per la 
qual es modifiquen 

les bases 
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sector del comerç 
al detall de 

productes no 
essencials en 

establiments amb 
una superfície 
superior a 400 

metres quadrats o 
en establiments o 
locals comercials 
que es trobin dins 

de centres, 
galeries o recintes 

comercials, 
afectats 

econòmicament 
per les mesures de 

salut pública 
ocasionades per la 

pandèmia de la 
COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 

CCAM 

al detall de 
productes no 
essencials en 
establiments 

amb una 
superfície 

superior a 400 
metres o els 
autònoms i 

pimes de comerç 
al detall de 

productes no 
essencials en 

establiments o 
locals comercials 

que es trobin 
dins de centres, 

galeries o 
recintes 

comercials, i que 
hagin estat 

obligats a tancar 

reguladores per a 
la concessió d’ajuts 

extraordinaris al 
sector del comerç 

al detall de 
productes no 
essencials en 

establiments amb 
una superfície 
superior a 400 

metres quadrats o 
en establiments o 
locals comercials 
que es trobin dins 

de centres, 
galeries o recintes 

comercials, 
afectats 

econòmicament 
per les mesures de 

salut pública 
ocasionades per la 

pandèmia de la 
COVID-19 

 
 
 

“1.4 Quantia de la subvenció 
Establiments de comerç al detall de 

productes no essencials amb una 
superfície superior als 400 metres 

quadrats: - Aportació única de 6.000 
euros per establiment. Establiments o 
locals comercials que es trobin dins de 
centres, galeries o recintes comercials: 

- Aportació única de 6.000 euros per 
establiment." 

 
 
 
 
 
 
 
 

En tramitació 

Delegació de 
competències del 

conseller 
d'Empresa i 

Coneixement en la 
Direcció del CCAM 

EMPRESA   Es delega la competència per a 
l'aprovació de les bases reguladores i la 
convocatòria dels ajuts extraordinaris 

per a donar suport als col·lectius i 
sectors econòmics més afectats per les 
mesures de contenció de la pandèmia 

de la Covid-19 i mantenir els llocs de 
treball en situació d'Expedient de 
Regulació Temporal d'Ocupació 
(ERTO) de les petites empreses, 
microempreses i cooperatives. 

    

Ajuts 
extraordinaris al 

sector del comerç 
al detall de 

productes no 
essencials en 

 
 
 
 
 
 

Autònoms i 
pimes de comerç 

al detall de 
productes no 
essencials en 
establiments 

 Es fa pública la convocatòria per la 
concessió d'ajuts extraordinaris al 

sector del comerç al detall de 
productes no essencials en 

establiments amb una superfície 
superior a 400 metres quadrats o en 
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Data d’actualització: 14/03/2021 

establiments amb 
una superfície 
superior a 400 

metres quadrats o 
en establiments o 
locals comercials 
que es trobin dins 

de centres, 
galeries o recintes 

comercials, 
afectats 

econòmicament 
per les mesures de 

salut pública 
ocasionades per la 

pandèmia de la 
COVID-19. 

 
 
 
 

DOGC 

amb una 
superfície 

superior a 400 
metres o els 
autònoms i 

pimes de comerç 
al detall de 

productes no 
essencials en 

establiments o 
locals comercials 

que es trobin 
dins de centres, 

galeries o 
recintes 

comercials, i que 
hagin estat 

obligats a tancar 

establiments o locals comercials que es 
trobin dins de centres, galeries o 

recintes comercials, afectats 
econòmicament per les mesures de 

salut pública ocasionades per la 
pandèmia de la COVID-19, per tal de fer 

efectiva la continuïtat de les seves 
activitats i la reactivació d'aquests 

sectors. 

 
 
 

09:00 hores 
del dia 27 de 

gener de 
2021 

 
 
 

14:00 hores 
del dia 10 de 

febrer de 
2021 

 
 
 

Finalitzada 

 
Ajuts 

extraordinaris al 
sector del comerç 

al detall de 
productes no 
essencials en 

establiments amb 
una superfície 
superior a 400 

metres quadrats o 
en establiments o 
locals comercials 
que es trobin dins 

de centres, 
galeries o recintes 

comercials, 
afectats 

econòmicament 
per les mesures de 

salut pública 
ocasionades per la 

pandèmia de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAM 

Autònoms i 
pimes de comerç 

al detall de 
productes no 
essencials en 
establiments 

amb una 
superfície 

superior a 400 
metres o els 
autònoms i 

pimes de comerç 
al detall de 

productes no 
essencials en 

establiments o 
locals comercials 

que es trobin 
dins de centres, 

galeries o 
recintes 

comercials, i que 
hagin estat 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acreditació del compliment 
dels requisits 
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Data d’actualització: 14/03/2021 

COVID-19. obligats a tancar 

 
Ajuts 

extraordinaris en 
l'àmbit de 

l'educació en el 
lleure i de les 

activitats 
extraescolars 

 

 Entitats inscrites 
al Cens d’Entitats 

Juvenils de la 
Direcció General 
de Joventut que 

duen a terme 
activitats de 

lleure educatiu 
entre setmana 

dirigides a infants 
i joves d’entre 3 i 

18 anys, que 
hagin estat 
suspeses o 
afectades 

  
 
 
 

Entre 1.500€ i 2.500€ 

 
 
 
 

14/01/2021 

  
 
 
 

Acreditació del compliment 
dels requisits 

 
 
 
 

En termini 

 
 

Ajuts a Autònoms i 
empreses sector 

turístic 

 
 

CCAM 

 
Autònoms i 

empreses del 
sector turistic de 
La Cerdanya i el 

Ripollès 

 guies de turisme de Catalunya 
habilitats i guies de muntanya rebran la 

quantia de 1.500€ 
Establiments hotelers, allotjaments 

rurals. apartaments turístics, empreses 
explotadores d'habitatges d'ús turístic 

i càmpings , 10.000€ Agències de 
viatges, 1.500€ Establiments i activitats 

d'interès turístic, 7.500€ 

 
 

13/01/2021 

 
 
 

 
 

Verificació administrativa o 
sobre el terreny 

 
 

En tràmit 

 
Ajuts Restauració, 
comerç al detall i 
serveis assimilats 

Ripollès i La 
Cerdanya 

 

 
 

CCAM 

 
Establiments 
restauració, 

comerç al detall i 
serveis assimilats 

Cerdanya i 
Ripollès 

 
 
 

 
 

Aportació única de 3.000€ restauració 

 
 

5/01/2021 

  
 

Verificació administrativa o 
sobre el terreny 

 
En tràmit 

 
Ajut instal·lacions 
juvenils afectades 
pel confinament 

perimetral de 
determinades 

comarques arran 
de la COVID-19. 

 
 

Departament 
de 

Presidència 

 
Titulars o 
gestores 

d’instal·lacions 
juvenils que 

preveu la Llei 
38/1991, de 30/12 
de Cerdanya i el 

  
 

Aportació única de 10.000,00 euros per 
a cada instal·lació juvenil. 

   
 

Acreditació complir requisits 
concessió 

 
 

En tràmit 
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Ripollès  

 
Subvencions 

projectes inversió 
en la renovació 

establiments 
allotjament 

turístic 
 

 
 
Departament 
d’Empresa i 

Coneixement 

 
 

Establiments 
allotjament 

turístics 

  
Ajuts en forma de bonificació dels 
interessos d’operacions de crèdit 

destinades al finançament de 
projectes d’inversió en la renovació 

dels establiments d’allotjament 
turístic per als anys 2021-2022. 

 
 
 

01/01/2021 

 
 
 

31/12/2021 

 
 
 

Presentació Justificació 

 
 
 

Finalitzat 

 
Subvenció per pal-

liar mesures 
tancaent COVID19 

 
 
 

CCAM 

Empreses 
atraccions i 

sereis de 
restauració de 

fires i revetlles, 
fora 

d’establiments 
permanents 

  
 
 

Només figura totalitat ajut: 1,8M€ 

 
 
 

18/12/2020 

 
 
 

30/12/2020 

 
 
 

Revisió d’Ofici: Justificació si 
cal 

 
 
 

Finalitzat 

 
Ajut extraordinari 
Autònoms per al 

manteniment 
activitat 

econòmica 
 

 
Departament 
Treball afers 

socials i 
famílies 

Autònoms i 
autònoms de 

microempreses 
de qualsevol 

sector 

 
Cal la inscripció 

prèvia al Registre 

 
 

2.000,00€ 

   
 

Revisió d’Ofici: Justificació si 
cal 

 
 

Finalitzat 
 

 
 
 
 
 
 

Activitats de 
restauració, els 

centres d’estètica i 
bellesa, els parcs 
infantils privats, 
l’oci nocturn i els 

establiments 
comercials situats 

en un centre o 
recinte comercial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAM 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bars, 
restaurants,  l’oci 

nocturn i els 
establiments 

comercials 
situats en un 

centre o recinte 
comercial 

Resolució que 
modifica Bases 
Reguladores de 

16/11/2020 
publicada al DOGC 

de 17/11/2020 
 
 

Resolució que 
modifica Bases 

reguladores 
(imports ajuts i 

forma ingrés) de 
9/12/2020 publicada 

al DOGC de 
11/12/2020 

 
 
 
 

 
 

Bars, restaurants, cafeteries, aportació 
única de 2.000€ 

- Establiments o locals de centres o 
recintes comercials, aportació única 

de 3.000€ 
Bars musicals, discoteques, sales de 

ball, sales de festes amb espectacles, 
sales de festes amb espectacles i 

concerts d'infància i joventut, 
discoteques de joventut i karaokes, 

 
 
 
 
 
 
 

21/12/2020 
Restauració 

 
 
 
 
 
 
 

30/12/2020 

 
Revisió d’ofici* 

Les persones titulars de bars, 
restaurants, cafeteries o 

centres d'estètica i bellesa a 
qui es va atorgar una 

subvenció 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalitzat 
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DOGC 6/11/2020  
RESOLUCIÓ q 

amplia l’import de 
la convocatòria per  

parcs infantils 
privats i l’oci 

nocturn(21/12/2020) 
 

aportació única de 10.000€ per a 
establiments de menys de 10 

treballadors, i aportació única de 
20.000€ per a establiments de 10 o més 

treballadors 
 
 

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. 
 

 
Mesures 

extraordinàries 
sector 

instal·lacions 
juvenils 

 

 
Departament 
Presidència 

 
Albergs, aules 

natura (titulars i 
gestors) 

  
5.000€ + 25€ per plaça 

Amb un màxim de 40.000€ per 
sol·licitant 

 
 

02/12/2020 

 
 

10/12/2020 

 
 

Revisió d’ofici 
 

 
 

Finalitzat 

 
 

Ajuts a territoris de 
Catalunya més 

afectats. Mesures 
econòmiques i 

socials 
(Conca d’Òdena, 

Lleida, Baix Segre) 
 
 

 
 
 
 
 

Consell 
Comarcal de 

l’Anoia 

 
 
 
 
 

Allotjaments, 
Restaurant, Bars, 

Oci Nocturn 

  
 
 
 
 
 

2.000€ 

 
 
 
 
 
 

3/12/2020 

 
 
 
 
 

 
19/10/2020 

 
 
 
 
 
 

Revisió d’ofici 

 
 
 
 
 
 

Finalitzat 

 
 
 

Inscripció prèvia 
dels ajuts 

extraordinaris per 
al manteniment de 

l’activitat 
econòmica enfront 
de la COVID-19 per 

a persones 
treballadores 

 
 
 
 
 
 

Departament 
Treball afers 

socials i 
famílies 

 
 
 
 
 
 

Autònoms i 
autònoms de 

microempreses 
de qualsevol 

sector 

  
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

30/11/2020 

 
 
 
 
 
 
 

7/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 

Revisió d’ofici 

 
 
 
 
 
 
 

Finalitzat 
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Resum d’ajuts al sector de l’hostaleria pels tancaments dels establiments arrel de la COVID 19 

 

Data d’actualització: 14/03/2021 

autònomes 
individuals o 

persones 
treballadores 

autònomes que 
formin part d’una 

microempresa. 
 
 
 

 
 
 

Activitat oci 
nocturn i parcs 

infantils 
 

 
 

 
CCAM 

 
 
 

Oci nocturn, 
parcs infantils 

  
 

 
6.000€ 9.000€ 

 
 
 

26/11/2020 

 
 
 

30/12/2020 

 
 
 

Revisió d’ofici 

 
 
 

Finbalitzat 

 
 
 
 
 

Autònoms i 
empreses del 

sector turístic – 2n 
tram 

 
 
 
 
 
 

Departament 
Empresa i 

Coneixement 

Allotjaments, 
HUT, guies, 
agències de 
viatge, cases 

rurals, 
Congressos, 

MICE 
Rutes guiades, 

culturals, 
sortides de 

coneixement del 
patrimoni i el 

medi natural, i 
excursions. 

Activitat natura 
Senderisme. 
Cicloturisme. 
Enoturisme. 
Ecoturisme. 

Activitats 
aquàtiques i 
nàutiques. 

  
 

- Guies de turisme  habilitats  2.000€ 
. - Els col·lectius inclosos en els apartats 

b), c) i d) de la base 2.1, les quanties 
següents: Autònoms i empreses amb 

una mitjana de fins a 5 persones 
treballadores: 5.000€ 

Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 
49 persones treballadores: 10.000€. 

Empreses amb una mitjana de més de 
50 persones treballadores: 20.000€ 

Empreses explotadores d'habitatges 
d'ús turístic: a)Empreses de fins a 10 
persones treballadores: 5.000€; b) 

Empreses a partir d'11 o més persones 
treballadores: 10.000€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

26/11/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

30/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revisió d’ofici 

 
 
 
 
 
 
 
 

En termini 

Manteniment de 
l’activitat 
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Resum d’ajuts al sector de l’hostaleria pels tancaments dels establiments arrel de la COVID 19 

 

Data d’actualització: 14/03/2021 

econòmica de les 
persones 

treballadores 
autònomes, 

persona física, i de 
les persones 
treballadores 

autònomes que 
formen part d’una 

microempresa 

 
 

Departament 
Treball afers 

socials i 
famílies 

 
 
 

Autònoms i 
autònoms de 

microempreses 
de qualsevol 

sector 

 
 

 
 

2.000€ 

 
 
 
 

09/11/2020 

 
 
 
 

18/11/2020 

 
 
 

Declaracions responsables i 
presentació documentació on 

línia. Revisió d’ofici 

 
 

 
 

Finalitzat 

Manteniment de 
l’ocupació en 

microempreses i 
persones 

treballadores 
autònomes 

 
 
 

Departament 
de Treball 

 
 
 

Autònoms i 
microempreses 

  
 
 

4.369’05€ per persona treballadora 
amb un màxim de 3 treballadors 

 
 
 

31/07/2020 

 
 
 

30/09/2020 

 
 
 

12 mesos des de la data 
d’atorgament 

 
 
 

Finalitzat 
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