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Octubre, 2020 

Apreciat Sr./a, 

Ens posem en contacte en vostè en referencia a la informació relativa a 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 

 

Beneficiaris: 
 

1. Autònoms i PIMES amb activitats de restauració o titulars de centres d’estètica i bellesa 
obligades a suspendre l’activitat arrel la resolució SLT/2546/2020 del 15 d’octubre de 
2020.  

➢ Els restaurants tancats i que fan menjar per emportar tenen dret a aquesta 
subvenció. 

➢ Les perruqueries que també estan donades d’alta com a estètiques tenen dret a 
aquesta subvenció. 

Requisits: 
 

1. Estar en possessió d’identificació i signatura electrònica (els representants no estem 
autoritzats, ha de ser amb el personal). 

2. Complir en les obligacions tributàries, estatals, de la Generalitat i de la Seguretat Social. 
En el cas d’haver demanat pròrrogues d’alguna obligació, justificar les mateixes. 

3. Declaració responsable de suspensió d’activitat (Resolució SLT/2546/2020). 
4. El beneficiari s’haurà d’adherir a totes les campanyes de reactivació del sector comercial 

que s’impulsin des de Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM). 
5. En el cas de PIMES: 

a. En empreses de 50 o més treballadors comptar amb almenys el 2% de personal 
treballador amb certificat de discapacitat.  

b. Empreses de 25 o més treballadors, justificar que compleixen en els mitjans Llei 
5/2008 per erradicar la violència masclista. 

c. Disposar de gestió i prevenció de riscos laborals. 
d. Respectar la normativa vigent de desenvolupament sostenible. 
e. No trobar-se en situació de crisi (concurs de creditors). 
f. Comunicar l’obtenció d’altres subvencions. 

Objecte i quantia: 
 

1. Seran subvencionables les despeses fixes d’estructura com lloguers, gestoria, compres 
o inversions per fomentar la creació del sistema de venda online. 

2.  Les actuacions per a les quals es sol·liciti la subvenció s'han de realitzar de manera 
efectiva durant l'any de la convocatòria corresponent. És a dir, de l'1 de gener del 2020, 
fins al 31 de desembre del 2020. Tan sols seran subvencionables les factures que es 
corresponguin aquest període. 
 

➢ Quantia: 100% de les despeses subvencionables amb límit de 1.500€ 
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Estaran exclosos: salaris, amortitzacions i rentings, qualsevol despesa sense factura, interessos 
i deutes de comptes bancaris, sancions administratives, despeses de procediments legals o 
judicials, pagament d’impostos, estudis, patrocinis i premis, càterings o despeses administració. 

 
 
Termini: 
 

15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació DOGC (20/10/2020) o fins exhaurir dotació 
pressupostària.  

Resolució i aprovació de les sol·licituds: 
 

Abans del 31/12/2020 s’emetrà resolució aprovant o no la prestació. Un cop aprovada es 
sol·licitarà la justificació de la mateixa. 

 

Honoraris: 
 

➢ Els nostres honoraris per portar a terme aquest tràmit són 90€ més IVA. 
➢ En cas de no tenir certificat digital el podem demanar des de la gestoria amb el cost i 

honoraris corresponents. 

 

Atentament,  

BCB GESTORS 
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