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Subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, 

artesania i moda 
 

 

 

Programa de participació de les empreses de comerç en activitats 
firals sectorials, multisectorials, d’àmbit nacional, estatal i 
internacional. 

• Objectiu: Promoure la participació en fires nacionals, estatals i 
internacionals d’empreses del comerç i de serveis, per potenciar la 
comercialització dels seus productes 

• Beneficiaris: Empreses de comerç i serveis 
• Requisits: Inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses 

de participació en les diferents actuacions  sigui de 1.000 euros, essent la 
despesa de cadascuna de les fires, de com a mínim de 500 euros. 

• Quantia de la subvenció: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb 
un màxim de 3.000 euros en el cas que la fira sigui d’àmbit nacional o 
estatal i 5.000 euros en el cas que sigui internacional. 

• Despeses subvencionables:  
- Contractació de l’espai i de l’estand 
- Lloguer de mobiliari i assegurances 
- Despeses de muntatge , desmuntatge i decoració sempre que es 

realitzi per compte aliè 
- Servei de vigilància, seguretat i neteja, així com la contractació 

d’hostesses com a personal extern. 
- Transport de mercaderies ( sempre que es realitzi per compte aliè) 
- Retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació, 

incloses les despeses de disseny , producció i edició si s’escau 
 

• Criteris d’atorgament: Es valoraran els criteris d’atorgament, d’acord el 
punt 2.7 del programa 2 de l’annex II de la convocatòria . 

• Documentació complementaria a la sol.licitud. Referència de l’informe de 
resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat) del CCAM 

• Presentació de les sol.licituds: Les sol.licituds s’ha de presentar segons 
model normalitzat que està a disposició a la seu del canal empresa de la 
Generalitat (http://canalempresa.cat) o a la pàgina web del consorci de  
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Comerç, Artesania i moda (http://ccam.gencat.cat). Les sol.licituds es 
presentaran per mitjans telemàtics i la identificació de la persona sol.licitant  
es farà a través  dels sistemes de signatura electrònica, els qual es poden 
consultar a http://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-
electrònica-seu.html. 

• Termini de presentació de les sol.licituds :  El termini de presentació de la 
sol.licitud amb la documentació i annexos corresponents començarà el 9 de 
juliol i acaba el 14 d’agost de 2018. 
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Transformació digital 

• Objectiu: Motivar la incorporació de noves tecnologies digitals per 
augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la 
productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses a traves de projectes 
que permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potencií la 
omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per 
millorar l’experiència de compra del clients 

• Beneficiaris: Empreses de comerç i serveis 
• Accions subvencionables. Projectes que millorin el grau tecnològic de l’ 

empresa en els següents àmbits: 
Àmbit 1: Presència a Internet: Crear pàgina web presencial amb 
l’objectiu de donar a conèixer l’empresa i els seus productes o serveis a 
la xarxa. 
Àmbit 2: Xarxes socials: alta i gestió dels perfils corporatius a les 
principals xarxes socials 
Àmbit 3: Comerç electrònic: crear botiga online a partir d’un 
establiment físic 
Àmbit 4: Màrqueting digital: promocionar i comunicar a nivell online 
amb l’objectiu d’incrementar les vendes, fidelitzar clients, crear marca... 
Àmbit 5

• Requisits: En el cas d’empreses de comerç i serveis, l’empresa 
beneficiaria ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a 
Catalunya. 

: Digitalització de l’establiment a peu de carrer: dotar a 
l’establiment físic  de tecnologies digitals per aconseguir un avantatge 
competitiu. 

-Els projectes a subvencionar s’han de dur a terme a través d’empreses 
especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència. 
-Inversió mínima subvencionable 1.000 euros. 
-Es indispensable que el projecte estigui perfectament operatiu abans 
del 31 de desembre de 2018. Es subvencionaran totes les accions dutes 
a terme durant any 2018. 
-Les solucions tecnològiques que ho requereixin ( eCommerce, webs, 
apps, cartellera digital) han d’estar disponibles obligatòriament en 
llengua catalana 

• Quantia de la subvenció:  
-Per projectes de l’àmbit 1: Fins al 50% de les depeses subvencionables 
amb un màxim de 500 euros 
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-Per projectes dels àmbits 2,3 i 4, el 50% de les despeses 
subvencionables amb un màxim de 3.000 euros, inclogui o no l’àmbit 1. 
-Per projectes d’àmbit 5. Fins al 50% de les despeses subvencionables 
amb un màxim 6.000 euros. 
 

• Despeses subvencionables 
- Creació, disseny i posicionament de pàgines web (registre de domini, 

programació, disseny i continguts). 
- Contractació d’una empresa externa que ofereixi el servei de 

community management. 
- Enllaços patrocinats o SEM (campanyes de pagament per clic de 

plataformes com Google Adwords o Facebook). 
- Monitorització i reputació online 
- Posicionament web o SEO 
- Email marketing (l’enviament de newsletters o mails als clients) 
- Cartelleria digital implantada a l’establiment físic i gestió de 

continguts sempre i quan reculli dades dels clients ( no sent 
subvencionable una pantalla de TV que no doni aquesta informació) 

- Creació de la pròpia aplicació  mòbil de l’establiment (app) 
- Projectes de CRM i fidelització 
- Interactivitat  
- Connectivitat a la botiga (wifi col.lectiva- no del propi establiment) 
- Implantació d’etiquetes electròniques) 
- Sistemes de comptadors de persones 
- Sistemes de mesura de tràfic de persones a les diferents àrees de la 

botiga (mapes de calor) 
- Sistemes vídeo analítica per mesurar audiències, interès dels 

continguts promocionals de les pantalles, reconeixement facial 
(sexe, edat) per programar continguts dirigits. 

• Criteris d’atorgament. Es valoraran criteris d’atorgament com l’abast 
del projecte, grau innovació, la localització de l’establiment i la inversió 
de l’actuació 

• Documentació complementaria a la sol.licitud 
- Referència de l’informe de resultat de l’autodiagnosi TIC 

(http://autodiagnosi.ccam.cat) del CCAM de l’estat final (amb 
l’aplicació de les accions subvencionables) 

- Copia de les factures desglossades per conceptes que es relacionen 
al compte justificatiu simplificat. 
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• Presentació de les sol.licituds: Les sol.licituds s’ha de presentar segons 

model normalitzat que està a disposició a la seu del canal empresa de la 
Generalitat (http://canalempresa.cat) o a la pàgina web del consorci de 
Comerç, Artesania i moda (http://ccam.gencat.cat). Les sol.licituds es 
presentaran per mitjans telemàtics i la identificació de la persona 
sol.licitant  es farà a través  dels sistemes de signatura electrònica, els 
qual es poden consultar a http://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-
signatura-electrònica-seu.html. 

• Termini de presentació de les sol.licituds :  El termini de presentació de 
la sol.licitud amb la documentació i annexos corresponents començarà 
el 9 de juliol i acaba el 14 d’agost de 2018. 
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Programa per la nova implantació de comerços i millora dels 
establiments 

• Objectiu: Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació de 
locals buits situats en una trama urbana consolidada del municipi, o al 
casc històric i els seus eixamples i la reforma d ‘establiments amb grau 
d’antiguitat o parades de mercat municipals per tal de garantir el mix 
comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i 
evitant el trencament del continu comercial. 

• Beneficiaris: Empreses de comerç i serveis, parades de mercat 
sedentaris i no sedentaries. 

• Tipologia d’accions subvencionables: 
Àmbit 1: Recuperació dels locals buits 
- La compra, arrendament o concessió administrativa dels locals 
- L’ús d’aparadors de locals tancats 
- La continuïtat de l’empresa comercial 
- L’ampliació de la superfície de venda annexionat a un nou local 
Àmbit 2: Reforma d’ establiments   
- L’adeqüació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on 

el sol.licitant n ‘acrediti la titularitat com a mínim els últims  darrers 
cinc anys) 

- La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin 
una antiguitat mínima de deu anys ( on el sol.licitant n’acrediti la 
titularitat  com a mínim els darrers 10 anys i minin   cinc anys la 
parada de mercat no sedentari ) 

• Requisits.  
- La inversió mínima subvencionable sigui de 2.000 euros 
- En cas de compra, lloguer o autorització d’us o concessió 

administrativa ser el titular del contracte corresponent. 
- Els establiments s’han de destinar a l’explotació d’alguna activitat de 

comerç al detall 
- Han de tenir el corresponent permís municipal 
- Queden excloses aquelles inversions que superin 60.000 euros. 

• Quantia de la subvenció. Fins al 50% de les despeses  subvencionables 
amb un màxim de 5.000 euros. 

• Despeses subvencionables: 
- Àmbit 1: Les despeses generades per la compra, lloguer o els tràmits 

de la concessió administrativa i les despeses derivades de l’obertura 
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de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal.lacions, 
mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors) 

- Àmbit 2: Les despeses  derivades de les reformes a l’establiment 
d’obra menor ( no es considera subvencionable ni les despeses de 
maquinaria ni mobiliari 

- Les despeses d’adequació de les parades de mercat municipals no 
sedentaris o la compra de camió botiga ( amb titularitat mínima de 5 
anys) 

• Documentació complementaria a la sol.licitud. 
- Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment. 
- Còpia de la llicència d’opertura  municipal o documentació 

equivalent. 
- En el cas de recuperació de locals vuits (àmbit 1), còpia del contracte 

corresponent degudament signat. 
- Pressupost detallat o factures de les actuacions derivades de 

l’obertura de l’establiment o de les reformes d’adequació  
- Referència de l’informe de resultat de l’autodiagnosi  TIC  

(http://autodiagnosi.ccam.cat) del CCAM. 
• Presentació de les sol.licituds: Les sol.licituds s’ha de presentar segons 

model normalitzat que està a disposició a la seu del canal empresa de la 
Generalitat (http://canalempresa.cat) o a la pàgina web del consorci de 
Comerç, Artesania i moda (http://ccam.gencat.cat). Les sol.licituds es 
presentaran per mitjans telemàtics i la identificació de la persona 
sol.licitant  es farà a través  dels sistemes de signatura electrònica, els 
qual es poden consultar a http://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-
signatura-electrònica-seu.html. 

• Termini de presentació de les sol.licituds :  El termini de presentació de 
la sol.licitud amb la documentació i annexos corresponents començarà 
el 9 de juliol i es podran presentar fins exhauriment del pressupost fins 
al 31 de desembre de 2018. 
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