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

CONVOCATÒRIA SETEMBRE 2017 



Programa per la 
participació en 
activitats firals 

sectorials, 
multisectorials i 
professionals a 

Catalunya 

Programa per la 
transformació 

digital 

Programa per la 
nova implantació 

de comerços i 
millora comercial 

dels 
establiments 

Programa per la 
promoció i 

comercialització 
dels productes 

artesans 



Empreses individuals 

Empreses associades 

Empreses agrupades 

Serveis 
Tallers mecànics 

Serveis fotogràfics 
Copisteries i arts gràfiques 

Agències de viatges detallistes 
Serveis de menjar preparat i càterings 

Perruqueries i salons d’estètica 
Tintoreries i bugaderies 
Serveis de reparacions 

Bars i restaurants 



Com sé si la fira on assisteixo és subvencionable? 



Com sé si la fira on assisteixo és subvencionable? 

Es recomana cercar per població 



Requisits 
Inversió mínima 1.000,00 euros global 
(mínim 500,00 euros a cada fira) 
Activitat firal inscrita al Calendari de Fires de 
Catalunya 2017 del DEMC 
Incompatible amb el programa d’artesania 

Beneficiaris 
Empreses de comerç, serveis i moda 

Acció subvencionable 
Participació com a expositor a les  
fires inscrites al Registre d’Activitats  
Firals Requisits 

Inversió mínima 1.000,00 euros global 
(mínim 500,00 euros a cada fira) 
Activitat firal inscrita al Calendari de Fires de 
Catalunya 2017 del DEMC 

Quantia de la subvenció 
Fins el 50% de les despeses subvencionables  
Màxim 3.000,00 euros 

Despeses subvencionables 
Contractació de l’espai i l’estand 
Lloguer de mobiliari i assegurança 
Muntatge, desmuntatge i decoració (*) 
Transport de mercaderies (*) 
Serveis externs (vigilància, neteja, hostesses) 
Retolació, senyalització, publicitat i 
comunicació. 

       (*) Compte aliè 

Documentació 
Fotografia de l’estand (justificació) 



Beneficiaris 
Empreses de comerç, serveis, artesania i moda Acció subvencionable 

Àmbit 1: Presència a internet 
Àmbit 2: Xarxes socials 
Àmbit 3: Comerç electrònic 
Àmbit 4: Màrqueting Digital 
Àmbit 5: Digitalització de l’establiment 

http://autodiagnosi.ccam.cat/ 



Beneficiaris 
Empreses de comerç, serveis, artesania i moda Acció subvencionable 

Àmbit 1: Presència a internet 
Àmbit 2: Xarxes socials 
Àmbit 3: Comerç electrònic 
Àmbit 4: Màrqueting Digital 
Àmbit 5: Digitalització de l’establiment 

Requisits 
Establiment a peu de carrer a Catalunya 
Empresa proveïdora especialitzada 
Inversió mínima: 1.000,00 euros 
Projecte finalitzat el 31 de desembre 2017 
Idioma mínim català 
Incompatible amb el programa d’artesania 

Quantia de la subvenció 
Fins el 50% de les despeses subvencionables 
Màxim 500,00 euros (Àmbit 1) 
Màxim 3.000,00 euros (Àmbits 2-3-4) 
Màxim 6.000,00 euros (Àmbit 5) 

Despeses subvencionables 
Derivades de l’execució del projecte  
a través d’empreses externes  

Documentació 
Referència AutoD 
Fotografia façana i interior establiment 
Pressupost detallat  
Memòria de les accions 



Beneficiaris 
Empreses de comerç, serveis, artesania i moda 

Acció subvencionable 
Àmbit 1: Recuperació de locals buits 
Àmbit 2: Reformes de locals 

Requisits 
Inversió mínima: 2.000,00 euros 
Ser el titular de la compra, lloguer o concessió 
Reformes: parades de mercat municipal  
o botiga amb antiguitat de 10 anys mínim  

Quantia de la subvenció 
Fins el 50% de les despeses subvencionables 
Màxim 3.000,00 euros  

Despeses subvencionables 
Àmbit 1: Derivades derivades de la compra,  
lloguer, traspàs o concessió + despeses  
d’obertura  
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 



Beneficiaris 
Empreses que desenvolupin activitats relatives 
al Repertori de famílies d’oficis artesans. 

http://ccam.gencat.cat 



Beneficiaris 
Empreses que desenvolupin activitats relatives 
al Repertori de famílies d’oficis artesans  
 Acció subvencionable 

Participació a exposicions, concursos 
Actuacions de promoció comercial 
Accions de difusió Requisits 

Inversió mínima: 1.000,00 euros  
(mínim de 500,00 euros per acció) 
Incompatible amb el programa de Fires  
i Transformació Digital  Quantia de la subvenció 

Fins el 50% de les despeses subvencionables 
Màxim 2.500,00 euros  

Despeses subvencionables 
Participació a exposicions i concursos: 
Despeses de contractació d’espai, equipament 
muntatge i desmuntatge, decoració, transport  
de mercaderies, seguretat, retolació,  
senyalització, publicitat als mitjans per compte  
aliè. 
Accions de promoció o difusió: 
Derivades de l’execució del projecte a través 
d’empreses externes  
 
 

Documentació 
Memòria de les actuacions a desenvolupar amb 
objectius i cronograma 
Si no es disposa del carnet d’artesà professional  
memòria gràfica (preferentment audiovisual) de l’ofici 









Programa per la 
participació en activitats 

firals sectorials, 
multisectorials i 

professionals a Catalunya 

Programa per la 
transformació digital 

Programa per la nova 
implantació de comerços i 

millora comercial dels 
establiments 

Programa per la promoció 
i comercialització dels 

productes artesans 

Marina Colom Marta Sendra 

msendrae@gencat.cat 



ü  Els treballadors autònoms 
ü  Les microempreses 
ü  Les petites o mitjanes empreses 
Amb seu social o centre de treball a Catalunya en els àmbits del  
comerç, l’artesania, la moda i els serveis relacionats  

ü  Tipus d’interès: l’euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a un 
màxim de 3,70 punts percentuals 

ü  Import del préstec d’entre 15.000 i 100.000 euros per a autònoms i 
d’entre 25.000 i 100.000 euros per a microempreses i pimes 

ü  Termini de venciment de les operacions serà de 5 anys, amb 1 de 
carència inclòs en el termini 

ü  Assumpció del 70% del risc per part del Departament d’Empresa i 
Coneixement, en el cas de morositat 

ü  Comercialitzats per Banc de Sabadell i CaixaBank 

ü  Projectes d’inversió: Projectes per la implantació, modernització, 
innovació i millora de l'eficàcia i eficiència del comerç. 

ü  Projectes de circulant: Necessitats de circulant com despeses 
corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, 
etc. 

Maria Pous 



“LIDERAR I PERSUADIR AMB RESULTATS: EINES PRÀCTIQUES PER 
A CONNECTAR AMB ELS ASSOCIATS” 
Horari: de 10h a 14h i de 15h a 19h 
Lloc: SSTT del DEMC a la Catalunya Central (Manresa) 

Olga Serra 

“COM PROMOCIONAR EL MEU NEGOCI A INTERNET DE FORMA 
GRATUÏTA” Jornada de Digitalització del comerç 
Horari: de 10h a 14h  
Lloc: Centre d’Artesania de Catalunya (Barcelona) 
Ponent: Anna Serrano 

“POSA EN FORMA LA TEVA BOTIGA!” Jornada d’Aparadorisme 
Horari: de 10h a 14h  
Lloc: Centre d’Artesania de Catalunya (Barcelona) 
Ponent: Carmen Garrido 

“INTERNACIONALITZACIÓ EN EL RETAIL” 
Horari: pendent de confirmar 
Lloc: ESCI (Barcelona) 
Escola Superior de Comerç Internacional 

Cursos 100%  
subvencionats  
pel CCAM 



Ignacio Campoy 

Actualment el catàleg el formen 13 Apps 

ü  Chopit 

ü  Yuge 

ü  Clikka 

ü  OnAir Shopping 

ü  Terrassacentre App 

ü  .Comertia 

ü  Moneder 

ü  Manzaning 

ü  Catalunya 
Shopping 

ü  S+ Shopping 

ü  Mapp4all 

ü  Buugit!! 

ü  Gioop App 



Sílvia Recasens 

Ja estan preparades les visites virtuals de 10 mercats de Catalunya: Mercat Municipal de Salt, Mercat 
Municipal de la Independència de Terrassa, Mercat Municipal de Sant Adrià , Mercat de la Constitució de 
Viladecans, Mercat Municipal de les Bòbiles de Martorell, Mercats Municipals de Sant Jordi, Torre de la 
Vila i Centre-la Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat, Mercat Municipal del Vendrell i Mercat Municipal de 
la Sínia de Sant Pere de Ribes tot i que ja se n’han interessat més de 60. 



Moltes gràcies! 

http://ccam.gencat.cat 

Segueix-nos a: 


