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  NOTA INFORMATIVA NOUS AJUTS PER TREBALLADORS AUTÒNOMS I 
  PIMES DEL SERVEIS DE RESTAURACIÓ, CENTRE D’ESTÈTICA,LOCALS 
  UBICATS ALS CENTRES COMERCIALES I ESTABLIMENTS D’OCI NOCTURN 
                       
 
 EL D.O.G.C. de 06.11.2020 ha publicat una resolució del Consorci de Comerç Artesania i Moda de Catalunya per 
a la concessió de subvencions en l’àmbit de les 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, afectats 
econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.  
 
 Finalitat de l’ajut: 
 
 S’estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix 
en funció de l’activitat afectada pel seu tancament i que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de 
les persones treballadores autònomes i pimes. 
 
 
 Quantia de l’ajut: 
 

1. Bars, restaurants, cafeteries, centre d’estètica i bellesa, i establiments o locals de centres o recintes 
comercials, aportació única de   1.500,00 € 

2. Parcs infantils privats, aportació única de 6.000,00 € 
3. 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 6.000,00 € per 

establiments de menys de 10 treballadors, i aportació única de 9.000,00 € per establiments de 10 o més 
treballadors. 
 

 
. 
 Les persones beneficiaries podran ser les següents: 
  

1. Els professionals autònoms i pimes que prestin serveis de restauració o siguin titulars d’un centre d’estètica i 
bellesa, d’un parc infantil privat o d’un establiment o local que es trobi dins d’un centre o un recinte comercial 
donades d’alta en el cens de l’ IAE, i que han estat obligades al tancament en base a la resolució de la 
Generalitat de Catalunya SLT72700/2020 de 29 d’octubre passat. 

2. Els professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn, donades d’ alta en el IAE, que han 
estat obligades al seu tancament en base a la resolució de la Generalitat de Catalunya SLT/2073/2020 de 17 
d’agost passat. 
 

. 
 

             En els propers dies es publicarà la convocatòria per poder presentar les sol·licituds de les persones 
interessades. 

 
Per qualsevol dubte restem a la seva disposició, 
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