
SUBVENCIONS

PER A LES ENTITATS I EMPRESES
DE COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA

CONVOCATÒRIA 2020



• Programa 1-  suport a les entitats representatives del sector del comerç
• Programa 2 - suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda

• Programa 3 - reactivació del COMERÇ
• Programa 4 - suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora 

comercial dels establiments
• Programa 5 – reactivació de la MODA
• Programa 6 - reactivació de l’ARTESANIA

• Programa 7 - suport a ens locals en l’àmbit del comerç i l’artesania

PROGRAMES



Pla de Xoc Post-COVID19 (P1)

Pla d’Actuacions de les 
Associacions 2020 (P2)

Incentivació de la demanda
Reactivació de l’oferta /empreses
Revitalització del centres urbans

Liderat pel CCAM
Col.laboratiu

Efecte multiplicador



Beneficiaris
Entitats del sector comerç amb representativitat
a tot el territori de Catalunya, a una província o  entitats 
de Barcelona ciutat amb mínim 15 eixos comercials.

Accions subvencionables
-Accions de participació en el “Pla de xoc Post COVID-
19” en col·laboració amb el CCAM per a l’enfortiment 
del  sector. 

-Accions de coordinació i tutorització de la 
implementació dels “Plans d’Actuacions per a les 
associacions de comerç 2020” per tal de multiplicar el 
seu impacte. 

Requisits
Inversió mínima 3.000 euros 
Adhesió a les campanyes de reactivació del sector 
comercial del CCAM.
Incompatible amb el Programa 2

Quantia de la subvenció
Fins al 70% de les despeses subvencionables. 
Màxim 40.000 euros (10.000 despeses d’estructura i 
gestió)

Despeses subvencionables
Les que es derivin de les accions subvencionables 
excepte:
•Les despeses que es llisten a la base 5.2 (ex.IVA, 
patrocinis, premis, càterings...)
•Els subministraments que superin un 20% del total de 
la despesa justificable.

Documentació
Annex de dades específiques de l’entitat 
Darrers 2 plans d’acció 

PROGRAMA 1: ENTITATS



Beneficiaris
Entitats del sector comerç, artesania o moda:
Entitats territorials sense ànim de lucre
Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre
Empreses agrupades (coop./centrals compres)
Ass. Mercats Municipals sedentaris i no sedent.
S'exclouen les fundacions i els col·legis professionals 

Acció subvencionable
Aquelles accions derivades de la implementació del 
Pla d’Actuació  de l’Associació (PAA), establerts de 
manera conjunta  amb el CCAM, d’acord amb el Pla 
de Xoc Post COVID-19. 
Son actuacions per:
-recuperació/increment de vendes
-enfortir la solvència financera
-estimulació de la demanda
-creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i 
la seva logística.
-recuperació del nombre d’associats

Requisits
Inversió mínima 3.000 euros 
Creació Comitè de seguiment del PAA
Adhesió a les campanyes de reactivació del sector 
comercial del CCAM.
Incompatible amb el Programa 1

Quantia de la subvenció
Fins al 80% de les accions subvencionables amb un 
màxim de:
ENTITATS I GREMIS nacionals o BCN ciutat - 26.000 € 
(10.000 € d’estructura)
ENTITATS I GREMIS comarcals o municipals – 
12.000,00€  (5.000 € d’estructura)
EMP. AGRUPADES – 8.000€ (4.000€ estructur)

Despeses subvencionables
Despeses directament relacionades amb les accions 
establertes en el Pla d’Actuació de l’Associació (PAA). 
Excepte les indicades a la base 5.2  (ex. estudis, IVA, 
patrocinis, premis, càterings...)

Documentació
Proposta de Pla d’Actuacions de l’Associació (es 
penjarà document-guia a web CCAM) 

PROGRAMA 2: XARXA  ASSOCIATIVA



Beneficiaris
Empreses de comerç al detall i de serveis amb 
establiment a peu de carrer i parades de mercats 
municipals sedentaris i no sedentaris.

Acció subvencionable
Qualsevol actuació per a la reactivació del 
negoci

Requisits
La suspensió de l’activitat o bé decrement de la 
facturació de com a mínim d’un 70% en els mesos 
de març i abril respecte any anterior.
Adhesió a les campanyes de reactivació del sector 
comercial del CCAM
Incompatible amb el Programa 4

Quantia de la subvenció
Fins al 100% de les accions subvencionables 
amb un màxim de
2.500 euros.

Despeses subvencionables
Qualsevol despesa amb excepció de:
- Sous i salaris.
- Subministres.
- Amortitzacions i rentings.
- Despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, 
hotels, dietes, etc.

Documentació
Formulari de sol·licitud identificant on es destinarà 
l’import subvencionat.

Declaració responsable de suspensió de l’activitat, 
o bé de decrement de la facturació de com a mínim 
un 70%, en els mesos de març i abril, respecte al 
mateix període de l’any anterior. 

PROGRAMA 3: EMPRESES DE COMERÇ

SERVEIS:

Tallers mecànics
Serveis fotogràfics

Copisteries i arts gràfiques
Serveis de menjar preparat i 

càterings
Perruqueries i salons 

d’estètica
i bellesa

Tintoreries i bugaderies
Serveis de reparacions

Bars i restaurants



Beneficiaris
Empreses de comerç, serveis, artesania i moda
Parades de mercats municipals 

Acció subvencionable
Àmbit 1: Recuperació de locals buits - obertures

Àmbit 2: Reformes d’establimentsRequisits
Inversió mínima: 2.000 euros
Àmbit 1: Ser titular de la compra, lloguer 
o concessió i no superar una inversió 
de 60.000 euros. No entren les concessions 
administratives d’inauguracions de nous MM

Àmbit 2: Botigues i parades de MM amb antiguitat 
de mínim 10 anys o 5 anys si són parades de 
mercats no sedentaris.
Incompatible amb el Programa 3

Quantia de la subvenció
Fins al 50% de les despeses subvencionables
Màxim 5.000 euros 

Despeses subvencionables

Àmbit 1: Derivades de la compra, 
lloguer, traspàs o concessió + despeses 
d’obertura (obres....)

Àmbit 2: Despeses derivades de la reforma 
(no inclou mobiliari ni maquinària)

Documentació
Fotografia façana i interior establiment (previ a 
l’acció)
Llicència d’obertura municipal
Còpia del contracte
Pressupost detallat o factures de les despeses 
d’obertura o reformes

PROGRAMA 4: LOCALS COMERCIALS



Beneficiaris
Autònoms i empreses de disseny de moda i 
empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la 
fabricació de productes de moda. 
No són beneficiaris  ni importadors ni distribuïdors.

Requisits
La suspensió de l’activitat o bé decrement de la 
facturació de com a mínim un 70% en els mesos de 
març i abril respecte l’any anterior.
Es incompatible amb programa 3 i programa 6.

Despeses subvencionables
Qualsevol despesa amb excepció de:
- Sous i salaris.
- Subministres.
- Amortitzacions i rentings.
- Despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, 
hotels, dietes, etc.

Acció subvencionable
Qualsevol actuació per a la reactivació del negoci

Quantia de la subvenció
Fins al 100% de les accions subvencionables amb un 
màxim de
2.500 euros.

PROGRAMA 5: EMPRESES DE MODA

Documentació
Formulari de sol·licitud identificant on es destinarà 
l’import subvencionat.

Declaració responsable de suspensió de l’activitat, 
o bé de decrement de la facturació de com a mínim 
un 70%, en els mesos de març i abril, respecte al 
mateix període de l’any anterior. 



Beneficiaris
Professionals autònoms i empreses incloses en el 
Repertori de famílies d’oficis artesans. S’exclou 
l’artesania alimentària i la no detallada en 
l’esmentat Repertori.

Requisits
La suspensió de l’activitat o bé decrement de la 
facturació de com a mínim un 70% en els mesos de 
març o abril respecte l’any anterior.
És incompatible amb programa 3 i programa 5.

Despeses subvencionables
Qualsevol despesa a excepció de:
•Sous i salaris
•Amortitzacions i rentings
•Despeses de viatges (allotjament, transport, 
dietes)

Acció subvencionable
Qualsevol actuació per a la reactivació del 
negoci

Quantia de la subvenció
Fins al 100% de les accions subvencionables 
amb un màxim de
2.500 euros.

PROGRAMA 6: EMPRESES D’ARTESANIA

Documentació
Formulari de sol·licitud identificant on es destinarà 
l’import subvencionat.

Declaració responsable de suspensió de l’activitat, 
o bé de decrement de la facturació de com a mínim 
un 70%, en els mesos de març i abril, respecte al 
mateix període de l’any anterior. 



Beneficiaris
Administracions locals i els seus organismes 
públics que hi estiguin adscrits o vinculats

Acció subvencionable
Àmbit 1: Recuperació de locals comercials buits.

Àmbit 2: Notorietat de les fires i fires-mercat 
d’Artesania.Requisits

Àmbit 1: L’ens sol·licitant haurà de presentar una 
memòria justificativa de la necessitat de 
l’actuació.  
Inversió mínima: 3.000 euros.

Àmbit 2: L’entitat sol·licitant ha de ser 
l’organitzador de la fira o fira-mercat de caràcter 
artesà i inscrita al registre d’activitats firals del 
DEMC.
Els expositors amb domicili social a Catalunya han 
de tenir carnet d’artesà i distintiu de producte D’A.

Quantia de la subvenció
Àmbit 1:  Fins al 50% de la despesa subvencionable, 
amb un màxim de 7.000 €.

Àmbit 2:  Fins al 50% de la despesa subvencionable, 
amb un màxim de 10.000 €.

Despeses subvencionables
Àmbit 1: Despeses externes relacionades amb la 
diagnosis comercial i/o la definició de l’estratègia i 
implementació.

Àmbit 2: Realització d’activitats divulgatives 
relacionades amb els oficis artesans.
Difusió i Publicitat.

Documentació
Memòria de l’actuació amb objectius, programa, 
calendari d’actuacions, lloc i dates de realització 
(sol.licitud)

Memòria de l’actuació (justificació)

PROGRAMA 7: SUPORT ALS MUNICIPIS EN 
L’AMBIT DEL COMERÇ I L’ARTESANIA



Moltes gràcies!

ccam.gencat.cat


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11

