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21. Línia d’ajuts per a PIMES del comerç, 

artesania i moda i la seva reactivació.
 

El Pla de Subvencions anual del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya, conté les següents línies d’ajuts adreçades a empreses:  

 Programa 3, de reactivació del comerç. 

 Programa 4, de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços 
i millora comercial dels establiments. 

 Programa 5, per a la reactivació de la moda catalana. 

 Programa 6, per a la reactivació de l'empresa artesana. 

 

Programa 3, de reactivació del comerç. 

Beneficiaris 

Empreses de comerç al detall i serveis amb establiment a peu de carrer, i parades 

de mercat municipal que hagin vist suspesa la seva activitat per ordre del RD 
463/2020, en el que es va declarar l’estat d’alarma, o que hagin patit un 
decrement de facturació de, com a mínim el 70% en la suma de facturació dels 
mesos de març i abril del 2020, respecte el mateix període de l’any anterior. 

S'entenen com a serveis als efectes d’aquesta convocatòria: Tallers mecànics, 
Serveis fotogràfics, Copisteries i arts gràfiques, Serveis de reparacions, Tintoreria 
i bugaderies, Perruqueria i salons d'estètica i bellesa, Bars i restaurants, Serveis 
de menjar preparat i càtering. 

Quantia ajut 

Fins a un 100% de les despeses relatives a qualsevol tipologia d’acció que dugui 
a terme l’empresa durant el període de recuperació econòmica degut als efectes 
del COVID19. La subvenció màxima és de 2500€ per beneficiari. 

Despeses subvencionables 

Despeses fixes d’estructura, tals com lloguers, compres de producte, inversions 
en transformació digital, així com qualsevol altra despesa derivada de dur a 
terme l’acció o accions corresponents.  
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Programa 4, de suport a la inversió per a la nova 

implantació de comerços i millora comercial dels 

establiments. 

Beneficiaris 

Empreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, i parades de mercats 
sedentaris i no sedentaris. 

Ajut 

Les actuacions subvencionables són: 

Àmbit 1: recuperació de locals buits. Se subvencionen les despeses generades per 
la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses 
derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, 
instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.). 

Àmbit 2: reforma d'establiments. Se subvencionen les despeses derivades de les 
reformes d'obra menor a l'establiment (parada de mercat municipal sedentari o 
botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren 
subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari. Les despeses 
d'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de 
camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys). 

La inversió mínima subvencionable és de 2.000€ i la subvenció és de fins el 50% 
de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000€. 

 

Programa 5, per a la reactivació de la moda catalana. 

Beneficiaris 

Empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a 
la fabricació de productes per al sector de la moda que hagin vist suspesa la seva 
activitat per ordre del RD 463/2020, en el que es va declarar l’estat d’alarma, o 
que hagin patit un decrement de facturació de, com a mínim el 70% en la suma 
de facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte el mateix període de 
l’any anterior. No podran ser beneficiaris importadors i distribuïdors. 

Quantia ajut 

Fins a un 100% de les despeses relatives a qualsevol tipologia d'acció que dugui 

a terme l'empresa durant el període de recuperació econòmica degut als efectes 

del COVID19, que pugui suposar per l'empresa un increment del volum de 

negoci i que l'ajudi a reactivar la fabricació i oferta de productes de moda així 

com l'estimulació de la demanda, a través de la promoció i comercialització de 

productes de moda. La subvenció màxima és de 2500€ per beneficiari. 
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Despeses subvencionables 

Despeses fixes d’estructura, tals com lloguers, compres de producte i matèria 

prima, inversions en transformació digital, així com qualsevol altra despesa 

derivada de dur a terme l’acció o accions corresponents.  

 

Programa 6, per a la reactivació de l'empresa artesana. 

Beneficiaris 

Empreses que desenvolupin i tinguin domini tècnic d'activitats incloses en el 

Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, 

de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal que hagin vist suspesa la seva 

activitat per ordre del RD 463/2020, en el que es va declarar l’estat d’alarma, o 

que hagin patit un decrement de facturació de, com a mínim el 70% en la suma 

de facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte el mateix període de 

l’any anterior. No podran ser beneficiaris importadors i distribuïdors. 

Ajut 

Fins a un 100% de les despeses relatives a qualsevol tipologia d'acció que dugui 

a terme l'empresa durant el període de recuperació econòmica degut als efectes 

del COVID19, qualsevol acció que pugui suposar un increment del volum de 

negoci i que l'ajudi a reactivar la producció i comercialització de productes 

artesans, així com l'estimulació de la demanda d'artesania. La subvenció màxima 

és de 2500€ per beneficiari. 

Despeses subvencionables 

Despeses fixes d’estructura, tals com lloguers i subministraments, adquisició de 

matèria primera a proveïdors externs, inversions en transformació digital, 

participació en fires, exposicions, concursos i altres actuacions de 

comercialització i promoció, així com qualsevol altra despesa derivada de dur a 

terme l’acció o accions corresponents.  

 

Terminis 

Es podran sol·licitar els ajuts a partir del dia 30 d’abril i fins al 31 de desembre 

de 2020 o fins a l'exhauriment del seu pressupost. El procediment de concessió 

és segons l’ordre cronològic de presentació de sol·licituds. 
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Procediment 

La sol·licitud es presentarà segons el model normalitzat per mitjans telemàtics a 

través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). S’acompanyarà de 

la documentació que determinin les bases de cadascun dels programes. 

Un cop finalitzades les actuacions subvencionades, els beneficiaris han de 

presentar telemàticament, en un termini màxim de 3 mesos, un compte 

justificatiu simplificat signat electrònicament on acrediti la realització de les 

actuacions, així com les despeses generades per les accions esmentades i 

l'aplicació dels fons percebuts. 

El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop 

justificada l'execució de l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de 

comprovació necessàries. 

 

Altres 

Els programes 3 i 4 són incompatibles entre ells, i els programes 3, 5 i 6 també són 

incompatibles. 

Aquests programes sí que són compatibles amb altres línies d’ajuts de l’estat o de 

la Generalitat. 

 

Més informació 

Canal Empresa 

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 

http://canalempresa.gencat.cat/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-per-a-pimes-del-comerc-artesania-i-moda-i-la-seva-reactivacio/
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/article/art_serveis_subvencions_2020

