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Gerència de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica,  

Plaça Sant Miquel, s/n, Edifici 

Novíssim, planta 4 

 

Al·legacions a:  

 

BASES REGULADORES PARTICULARS i CONVOCATÒRIA PER A 

L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER INCENTIVAR LA REBAIXA DE 

LLOGUERS DELS LOCALS COMERCIALS A LES ACTIVITATS AFECTADES PER 

LA CRISI DE LA COVID-19 

 
En CELSO BESOLÍ CAPDEVILA, President del GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS 

DE LA PROVINCIA DE BARCELONA (en endavant “Gremi”), amb CIF G08486029, i domicili a 

efectes de notificació en 08007 – Barcelona, Plaça Dr. Letamendi, 37, 6e, 

administracio@gremibcn.com , en la seva representació i per a la present, interposa les següents 

AL·LEGACIONS respecte de la convocatòria esmentada,  

  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

I CONSIDERACIONS 

 

El Gremi, associació empresarial, fundada al 1944, amb la representativitat de 2.800 tallers a la 

província de Barcelona (dels total censats 4.418, segons Cambra de Comerç 20171), és l’entitat 

constituïda d’acord amb la “Ley 19/1977, de 1 de abril” amb major representació a nivell català 

d’empreses dedicades a la reparació d’automòbils i activitats afins.  

 

Respecte al municipi de Barcelona tenim a 716 tallers agremiats. 

 

Són fins estatutaris la representació, defensa i coordinació dels interessos comuns dels seus 

membres, entre d’altres, la defensa dels interessos a l’ordre industrial, econòmic, tecnològic, 

laboral i comercial. 

 

D’acord amb les seves funcions, presenta dins del tràmit d’informació pública i respecte a 

l’avantprojecte esmentat les següents 

 

AL·LEGACIONS 

1. Base Sisena, punt 2: Agrupació 69, serveis de reparació 

Aquesta Base exigeix, com requisit per a la subvenció, que el local on l’arrendatari desenvolupa 
la seva activitat econòmica va haver de romandre tancat com a conseqüència de l'entrada en 
vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'autoritat competent 
i les autoritats competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial decret. 

 
1 
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BAR
CELONA_2018.pdf/0aa55fe5-c399-4d11-b613-e5005b9c6bde  

mailto:administracio@gremibcn.com
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2018.pdf/0aa55fe5-c399-4d11-b613-e5005b9c6bde
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2018.pdf/0aa55fe5-c399-4d11-b613-e5005b9c6bde
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Els tallers de reparació i manteniment de vehicles automòbils, com servei essencial, no està 
inclòs entre les activitats suspeses per l’art. 10 del Real Decret 463/2020. 
 
Per la seva banda, diverses fonts oficials – entre les quals Mossos, Protecció Civil, Abogacía del 

Estado, van manifestar que els tallers no estan obligats a tancar per l’Estat d’alarma. L’art. 2 de 

l’ Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por 

carretera, ho va ratificar. 

Per tant, els tallers no estaven obligats a romandre tancats els seus locals.  

No obstant, han patit i pateixen una forta reducció de la seva facturació a conseqüència de la 

davallada a la circulació de vehicles automòbils arribant a disminucions d’entre el -70% i el -95% 

en el volum de trànsit privat. 

Per aquest motiu demanem la MODIFICACIÓ DE L’APARTAT 2 DE LA BASE 6a en els termes 

següent: 

 

Redactat actual Proposta de modificació 

2.- A més a més, per gaudir de la 
subvenció, s’han de complir les 
condicions següents: 
 
El local on l’arrendatari desenvolupa la 
seva activitat econòmica va haver de 
romandre tancat com a conseqüència de 
l'entrada en vigor de Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, o per ordres 
dictades per l'autoritat competent i les 
autoritats competents delegades a 
l'empara de l'esmentat Reial decret, i 
trobar-se compresa entre les activitats 
que seguidament s’enumeren: 

2.- A més a més, per gaudir de la 
subvenció, s’han de complir les 
condicions següents: 
 
El local on l’arrendatari desenvolupa la 
seva activitat econòmica va haver de 
romandre tancat com a conseqüència de 
l'entrada en vigor de Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, o per ordres 
dictades per l'autoritat competent i les 
autoritats competents delegades a 
l'empara de l'esmentat Reial decret, o 
haver estat afectada per la reducció del 
75% dels seus ingressos i trobar-se 
compresa entre les activitats que 
seguidament s’enumeren: 

 

 
2. Base Sisena, punt 3: exclusió de locals de més de 300m2 

Aquesta Base, punt 3, disposa que la subvenció esta dirigida als arrendadors de bens immobles 
destinats a local comercial amb una superfície màxima de 300 metres quadrats. 
 
Per coherència amb el criteri escollit per l’Orden SND/388/2020, de 3 de mayo (art. 1) es proposa 

la MODIFICACIÓ DE L’APARTAT 3 DE LA BASE 6a en els termes següent: 

Redactat actual Proposta de modificació 

3.- La subvenció esta dirigida als 
arrendadors de bens immobles destinats 
a local comercial amb una superfície 
màxima de 300 metres quadrats, que 
tingui la classificació d'establiment 
comercial individual i en el què el titular de 
l’activitat que en aquests establiments es 

3.- La subvenció esta dirigida als 
arrendadors de bens immobles destinats 
a local comercial amb una superfície 
màxima de 300 400 metres quadrats, que 
tingui la classificació d'establiment 
comercial individual i en el què el titular de 
l’activitat que en aquests establiments es 

http://web.gencat.cat/web/.content/2_REPORTATGES/coronavirus/mesures-generals/preguntes-frequents-restriccions.pdf
http://gremibcn.com/Agremiats/PDF/AbogaciaEstado_Apertura_talleres_reparacio%CC%81n_vehi%CC%81culos.pdf
http://gremibcn.com/Agremiats/PDF/AbogaciaEstado_Apertura_talleres_reparacio%CC%81n_vehi%CC%81culos.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3895
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3895
http://www.dgt.es/Galerias/covid-19/Evolucion-Intensidades-dia-05-04-2020-Periodo-Coronavirus.pdf
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desenvolupa sigui autònom, 
microempresa o petita empresa, d'acord 
amb el criteri de classificació europeu. No 
seran objecte d'aquesta subvenció els 
propietaris del locals situats en 
establiments comercials col·lectius. 

desenvolupa sigui autònom, 
microempresa o petita empresa, d'acord 
amb el criteri de classificació europeu. No 
seran objecte d'aquesta subvenció els 
propietaris del locals situats en 
establiments comercials col·lectius. 

 

Barcelona, a 8 de juny de 2020. 

 

 

Celso Besolí 

President del Gremi de Tallers de Reparació de la Província de Barcelona. 

 

 

 

 --------Al·legacions a BASES REGULADORES PARTICULARS i CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’UNA 

SUBVENCIÓ PER INCENTIVAR LA REBAIXA DE LLOGUERS DELS LOCALS COMERCIALS A LES ACTIVITATS AFECTADES 

PER LA CRISI DE LA COVID-19----------------------------------------------- 

 


