
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual s’amplia l’import màxim de la convocatòria per a la concessió de subvencions en
l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la
COVID-19 (ref. BDNS 530049).

Vista la Resolució de 20 d'octubre de 2020, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, i els centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament
per la COVID-19 (DOGC núm. 8252, de 22.10.2020), modificades per la Resolució de 5 de novembre de 2020
(DOGC 8266 - 9.11.2020) .

Atesa la Resolució de 26 d'octubre de 2020 per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions
en l'àmbit de les activitats de restauració, i els centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la
COVID-19 (ref. BDNS 530049) (DOGC núm. 8256 - 27.10.2020) ), amb un import màxim de 40.000.000,00
euros.

Atès que l'apartat 3 de l'esmentada Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de 26
d'octubre de 2020, estableix que l'import de la convocatòria es podrà ampliar mitjançant resolució del/de la
director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Atesa la difícil situació per la qual estan passant els sectors de la restauració i els centres d'estètica i bellesa,
que s'ha allargat en el temps, es considera necessari incrementar la dotació pressupostària de la convocatòria
oberta mitjançant la Resolució de 26 d'octubre de 2020, per poder atendre la totalitat de les sol·licituds
presentades en el marc d'aquesta convocatòria, que siguin subjectes de ser beneficiàries d'aquests ajuts.

Vist el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021.

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i en ús de les facultats que m'atorga la normativa vigent,

Resolc:

1. Ampliar l'import màxim de la Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de 26
d'octubre de 2021, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les
activitats de restauració, i els centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS
530049), en la quantitat d'1.000.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/470000190/6411 “A
empreses privades” del pressupost del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per a l'any 2021.

L'import total ampliat d'aquesta convocatòria passa a ser d'una quantitat màxima de 41.000.000,00 euros.

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de febrer de 2021
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Montserrat Vilalta Cambra

Directora
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