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19. Línia de subvencions per a professionals i 

microempreses del sector turístic de Catalunya  

 
Beneficiaris 

Professionals autònoms i microempreses turístiques de Catalunya, que 
desenvolupin una activitat inclosa en alguna de les categories següents: 

-  Establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, 
càmpings i establiments de turisme rural. 

- Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a 
Catalunya, empreses gestores de destinació (destination managers companies), 
organitzadores professionals de congressos i explotadores d'habitatges d'ús 
turístic. 

- Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que 
contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori. 

-  Guies de turisme habilitats. 

Queden expressament exclosos els establiments de restauració i els allotjaments 
juvenils. 

 

Requisits 

1. Estar inscrits al Registre de turisme de Catalunya (si s’escau) amb una 
antelació mínima d’un any a l’inici de la crisi de la COVID-19 decretada 
pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. 

2. Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya. 

3. En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades d'alta en 
el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) 
durant, almenys, els 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud i 
en el moment de la presentació de la sol·licitud. Queden excloses les 
persones treballadores que desenvolupin la seva feina per a una única 
empresa. 

4. Tenir un màxim de cinc persones treballadores (fixes o discontinues) 
destinades a l'àmbit turístic de l'activitat abans de l'inici de la crisi 
provocada per la COVID-19. 
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5. Tenir una facturació màxima de 500.000,00 euros en el darrer exercici 

6. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de 
Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social 

 

Tipus de mesura 

Subvenció en règim de concurrència no competitiva. Les sol·licituds s’aniran 
resolent per ordre cronològic de presentació. 

 

Import 

Aportació única de 2.500 euros per persona beneficiària. 

L’ajut anirà adreçat a finançar les despeses corrents (lloguers, quotes de préstecs, 
proveïdors, serveis bàsics, subministraments i sous) necessàries per a la 
reactivació de l’activitat habitual, amb les condicions següents: 

- Que siguin abonades per la persona beneficiària en el moment que torni a posar 
en marxa l'activitat, en un període màxim de dos mesos des que s'aixequi la 
suspensió de l'activitat. 

- Que mantingui la seva activitat com a mínim un període d'un any des de 
l'atorgament de la subvenció. 

 

Terminis 

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació 
d'aquesta Resolució en el DOGC (16/04/2020) i restarà obert fins a exhaurir el 
pressupost per a aquests conceptes. 

 

Procediment 

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. 

 

Altres 

- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts, subvencions i 

ingressos per a la mateixa finalitat, sempre que l'import dels ajuts 

http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-microempreses-i-professionals-del-sector-turistic-afectats-per-la-COVID-19
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concedits no superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona 

beneficiària. 

- Les persones beneficiàries de la subvenció han de justificar davant la 

Direcció General de Turisme l'aplicació de l'import de la subvenció a les 

despeses corrents subvencionades, mitjançant un compte justificatiu i els 

justificants de despesa corresponents i s'haurà de presentar com a màxim 

el 31 d'octubre de 2020. 

El compte justificatiu haurà d'incloure: 

a) Una memòria explicativa breu de la destinació de la subvenció. 

b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la 

identificació del creditor, el número de la factura o el document de valor 

probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la 

data de pagament.  

En cap cas no s'acceptarà que la despesa efectuada sigui inferior a la 

subvenció atorgada. 

 

Més informació 

Canal Empresa 

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. 
 
RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la 
convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del 
sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la 
COVID-19. 
 
Document de preguntes freqüents sobre aquesta línia de subvencions 
 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-als-autonoms-i-microempreses-del-sector-turistic/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-als-autonoms-i-microempreses-del-sector-turistic/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792090.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792090.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792090.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792090.pdf
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/turisme/mesures-especifiques-del-sector/preguntes-frequents/linia-de-subvencions-per-a-professionals-del-sector-turistic-afectats-economicament-per-la-covid-19-en-lambit-del-turisme-a-catalunya/

