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?Oberta la convocatòria d'ajuts per a
la restauració i centres d'estètica i
bellesa
La Generalitat destina 40 milions d'euros per reactivar els tres sectors

La terrassa d'un bar tancada a Barcelona en el primer dia de restriccions. | Josep M. Montaner

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat avui la convocatòria
(http://https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&docu
mentId=884918&language=ca_ES) , aprovada el passat dimarts pel Govern
(https://www.naciodigital.cat/noticia/210399/govern-redueix-meitat-lloguer-dels-negocis-tancatspandemia) , i en la que el Departament d'Empresa i Coneixement posa en marxa una línia d'ajuts
directes i ampliables al sector de la restauració, centres d'estètica i bellesa de 40 milions d'euros
per compensar estos sectors, que són els més afectats per les mesures restrictives sanitàries.
L'objectiu passa per fer efectiva la continuïtat i la reactivació d'estos negocis.
Els establiments podran sol·licitar l'ajut a partir de demà dimecres, 28 d'octubre, a partir de les 9
del matí. El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà en 15 dies o fins l'exhauriment del
pressupost destinat a este programa amb el límit màxim del 31 de desembre de 2020. Cada negoci
rebrà un màxim de 1.500 euros, en funció de les seues necessitats.

?? Publicada al #DOGC (https://twitter.com/hashtag/DOGC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) la
resolució per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les
activitats de #restauració
(https://twitter.com/hashtag/restauraci%C3%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , i centres
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d'estètica i bellesa afectats per la #COVID19
(https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) .
?Es podran demanar DEMÀ a partir de les 9h.
?? https://t.co/98UjN0IVtw (https://t.co/98UjN0IVtw) pic.twitter.com/esuXZ4x1tR
(https://t.co/esuXZ4x1tR)
? Empresa (@empresacat) October 27, 2020
(https://twitter.com/empresacat/status/1320998613779140609?ref_src=twsrc%5Etfw)
El sector de la restauració ha expressat des de fa dies la seua preocupació per l'impacte de les
mesures restrictives en les seues activitats. En un principi, este divendres finalitzen els 15 dies
inicials establerts per al tancament de bars, restaurants i altres activitats econòmiques.
El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, el secretari general del Departament
d'Empresa i Coneixement, Jordi Cabrafiga, i la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, han
mantingut reunions amb els representants dels diferents sectors d'activitat per fer el seguiment i
avaluar l'impacte de les mesures en estes activitats durant els últims dies.
[plantillacoronavirus]
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