
   

18. Ajut de 2.500€ per a autònoms i microempreses del 

sector turístic. Generalitat Catalunya. 

1. Tipus d’ajut:    

Ajut de 2.500 euros, en forma de prestació econòmica directa.  

2. Beneficiaris:  

Autònoms i microempreses turístiques o que desenvolupin activitats 

complementàries al sector turístic, amb un màxim de 5 treballadors i fins a un 

màxim de 500.000 € de volum anual de facturació. 

3. Quins són els requisits per accedir a l'ajut? : 

 

 Poden accedir els establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, 

empreses turístiques de mediació, establiments i activitats d’interès turístic. 

 Desenvolupar l’activitat i tenir seu fiscal a Catalunya. 

 Acreditar estar donat d’alta al Registre Turístic de Catalunya (en el cas que 

tinguin l’obligació de ser-hi) i degudament legalitzats amb una antelació 

mínima d’un any a l’inici del confinament decretat per a la present crisi de la 

Covid-19, això és, des del 15 de març del 2019. 

 Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat, 

la Generalitat i la Seguretat Social. 

 Mantenir l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de 

l’atorgament de l’ajut: 

 Autònoms: han d'estar donats d'alta almenys des de fa un any. 

 Explotadors d'habitatges d'ús turístic: han d'estar donats d'alta a l'IAE (685 

“allotjaments turístics extra hotelers”; o 686, “explotació d'apartaments 

privats a través d'agència o empresa organitzada”; o al 861.1 “lloguer 

d'habitatges”. Els HUTS que gestionen han de disposar de la corresponent 

llicència municipal. 

 

 

 



   
 

 

4. Qui no pot accedir a l'ajut? : 

 

Aquesta línia d'ajuts exclou expressament els establiments de restauració i 

allotjaments juvenils. 

 

Aquest ajut és de concurrència no competitiva: és a dir, a mida que van entrant 

sol·licituds i una vegada comprovat que reuneixen les condicions, s’atorga fins 

a exhaurir la partida destinada a l’efecte (el pressupost d’aquesta línia a 3,5 

milions d’euros). 

 

La signatura de la sol•licitud es fa mitjançant la utilització dels sistemes 

d’identificació i de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la 

Generalitat  https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica 

 

5. Quan i com es podrà demanar?: 

Les sol·licituds es tramitan a través de Canal Empresa a partir del dia 

16/04/2020. TANCADA la presentació de noves sol•licituds per exhauriment del 

pressupost. 

6. Normativa aplicable:  

Real Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, per el que s’adopten mesures urgents 

complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. 

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 (ref. BDNS 502684). 

 

https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica
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://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208


   
 

7. Altres dades d’interès :  

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiauton

oms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-

prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-als-autonoms-i-microempreses-del-

sector-turistic/. 

Agència Catalana de Turisme  : http://act.gencat.cat/covid19/ 

 
Bústia de correu de l’ Agència Catalana de Turisme :  hola.act@gencat.cat 

 
 
Bústia de contacte:   
 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set
-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=20603 

 

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://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/
http://act.gencat.cat/covid19/
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=20603
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=20603

