Subvencions en l'àmbit
de les activitats de restauració
i centres d'estètica i bellesa
La Generalitat de Catalunya ha
publicat una línia d’incentius
adreçada als sectors de la restauració i centres d'estètica i
bellesa. L’objectiu és reactivar i
impulsar aquestes activitats
davant de la situació de tancament que va comportar l’última
resolució per a la contenció de
la COVID-19.
Se’n poden beneficiar professionals autònoms i pimes
que prestin activitats de restauració o que siguin titulars d’un
centre i que s’hagin vist obligades a tancar d’acord amb la
Resolució SLT/2546/2020.
Es podran subvencionar
com a despeses aquelles actuacions que s’hagin realitzat de
manera efectiva (pagades en

el moment de justificació) de l’1
de gener al 31 de desembre
del 2020. Es subvencionarà el
100% de la despesa fins a un
màxim de 1.500 euros.
Entre aquestes despeses
subvencionables hi ha lloguers,
compres de producte, subministraments, inversions en tecnologia. No es consideren despeses subvencionables els
sous i salaris, amortització i
rentings i despeses internes
sense factures de tercers.
El termini per presentar les
sol·licituds comença avui dimecres, 28 d’octubre, a les 9 h i
finalitzarà al cap de quinze dies
o bé quan s’hagi exhaurit la
dotació pressupostària que és
de 40 milions.

La sol·licitud es pot realitzar
a través dels següents webs:
Canal Empresa de la Generalitat (canalempresa.gencat.cat),
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
(ccam.gencat.cat)
Departament d’Empresa i Coneixement (empresa.gencat.cat).
A l’apartat de Finançament i
subvencions
del
web
mwww.manlleu.cat/ope trobareu tant els enllaços com tota
la informació necessària per fer
la sol·licitud. Recordeu que us
podeu adreçar al servei d’OPE
Empresa i us ajudarem a tramitar l’ajut i a resoldre dubtes:
correu empresa@manlleu.cat i
telèfon 93 782 71 61.

Establiments de Manlleu amb servei
de recollida o repartiment a domicili
Davant la situació de tancament dels locals de restauració
hi ha molts bars, restaurants i
cafeteries que ofereixen a la
seva clientela servei per a emportar o lliurament a domicili.
Alguns ja ho feien durant el
període de confinament i altres
l’han incorporat arran de les
noves limitacions.
Des de l’OPE Manlleu volem ajudar a les empreses a
fer difusió per tal de donar a

conèixer els seus serveis entre
la població:
D’una banda hem creat
l’apartat Restauració per emportar i a domicili al web de
l’OPE: www.manlleu.cat/ope.
Aquí hi apareixeran tant les
dades de les empreses com el
servei que ofereixen i les vies
de contacte. A la mateixa pàgina hi ha un formulari perquè
aquelles empreses que no hi
apareguin s’hi puguin inscriure.

Setmanalment publicarem
als nostres canals un llistat
més sintètic, amb la informació
bàsica, i que estarà actualitzat
fins al moment de preparar-lo.
En aquests moments hi ha
un primer llistat que vam elaborar en col·laboració amb el
MAB i l’associació de comerciants del Mercat Municipal. En
pròximes versions s’aniran
afegint tots els comerços que
s’apuntin a través del formulari.

Establiments amb servei de recollida o repartiment a domicili
Actualitzat 26 d’octubre
Sambucus www.www.sambucus.cat | 622 918 169 | restaurant@sambucus.cat
Il Piccolo Biondo www.ilpiccolobiondo.cat | 93 131 00 01
Forn Sant Roc 93 851 05 91 | Whatsapp 660 324 844
Pastisseria Serra www.pastisseriaserra.com | 93 850 23 50
L'Origen www.lorigen.cat | 93 850 72 94
Restaurant Cal Batlle www.restaurantcalbatlle.com | 93 851 20 72
Restaurant Can Rusiñol www.coloniarusinol.com/restaurant_can_rusinol | 645 151 212
Manlleuet Cerveseria Restaurant www.manlleuet.cat | 628 020 150
Més informació i inscripcions d’establiments: www.manlleu.cat/ope/restauracio
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Es redueix el nombre
de parades al mercat
setmanal dels dissabtes
Des de la setmana passada
Manlleu ha reduït a la meitat la
participació de parades al mercat setmanal dels dissabtes.
Aquesta reducció continuarà mentre es mantinguin vigents les mesures aprovades
pel Govern de la Generalitat,
amb l’objectiu de garantir la
reducció de l’aforament dels
mercats de venda no sedentària al 30 per cent del seu aforament actual i el distanciament social d'1,5 m entre la
seva clientela.
Per complir amb aquestes
mesures s’ha contractat el
servei de tres auxiliars de control, per controlar l’aforament.
També es delimitaran les parades de més afluència per
facilitar el compliment de la

normativa i garantir espai, dins
de les parades, per comprar
amb seguretat. La participació
de les parades al mercat setmanal del dissabte serà alterna, de forma que les que es
quedin a casa el primer mercat
del dissabte seran les que podran participar el dissabte següent. D'aquesta manera es
garantirà igualtat de condicions per a tots els paradistes
del mercat. L'alternança es
farà tal com es mostra al plànol que podeu veure a la documentació adjunta.
Al mercat dels dilluns de moment no es reduirà la participació de parades, ja que l’espai
és més ampli i hi ha espai suficient perquè els clients mantinguin la distància.

Nova convocatòria d’ajuts per a empreses
de Manlleu afectades per la COVID-19
+info: Lab Manlleu. C/Prior Tarafa 11. T 937 827 16
www.manlleu.cat/ope | empresa@manlleu.cat

Taller en línia:
‘Com es pot digitalitzar una
PIME? Casos pràctics’
Dijous a les 18 h tindrà lloc la
primera sessió formativa, en
format virtual, al voltant de la
tecnologia 4.0, organitzada per
l’Ajuntament de Manlleu i l’As-

sociació Manlleu Quatre. Trobareu l’enllaç d’inscripció al
web Més informació i inscripcions a ww.manlleu.cat/ope i al
correu info@manlleuquatre.cat.

