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Ref.  

  

Bases reguladores per a la concessió de 

subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, 

l'artesania i la moda afectats econòmicament per 

la COVID-19 
 
 

Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç 
 

Objectiu:  

Donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial que de forma 
contrastada tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen empresaris 

multisectorials i que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes.  

Persones beneficiàries: 

Les entitats del sector del comerç, sense ànim de lucre, tinguin representativitat a tot el territori de 
Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 

eixos comercials que disposin d’un Pla d’Actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys. 

Accions subvencionables: 

Accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per 

a les associacions de comerç 2020” per tal de multiplicar el seu impacte. 

Accions de participació activa en la implementació del “Pla de xoc Post COVID-19” que es 
desenvolupi conjuntament amb el CCAM per a l’enfortiment del sector. 

Requisits:  

Que la despesa mínima subvencionable sigui de 3.000,00 euros. 

Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector 

comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM. 

Aquest programa és incompatible amb el Programa 2 de suport a la xarxa associativa de comerç, 

artesania i moda. 

Quantia de la subvenció:  

Fins al 70% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses 
de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 40.000,00 
euros. 

Termini:  

Del 30/04/2020 al 30/06/2020 
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Ref.  

Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda. 
 

Objectiu: 

Donar impuls al Programa de suport a les associacions definit en el marc de l’Agenda de Comerç 
20/21, dins de l’àmbit de Territori i Persones, donant resposta a la situació de crisi sanitària COVID-
19 del sector del comerç, artesania i moda de Catalunya. 

En concret: 

 Enfortir el model associatiu actual  

 Donar suport a la revitalització del teixit comercial i productiu dels seus associats 

 Promoure la col·laboració, les economies d’escala, sinergies i serveis compartits entre 
associacions i altres agents sectorials i de territori. 

 

Persones beneficiàries:  

 Les entitats del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda: 

 Entitats territorials sense ànim de lucre. 

 Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre. 

 Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres). 

 Les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris. 

 S’exclouen les fundacions i els col·legis professionals. 

 

 

Accions subvencionables:  

Aquelles accions derivades de la implementació del Pla d’Actuació de l’Associació (PAA). Els Plans 

d’Actuació de les Associacions (PAA) s’establiran de manera conjunta amb l’equip tècnic del CCAM, 
en base a les característiques i casuístiques de cada entitat i d’acord amb el Pla de Xoc Post COVID-

19. 

El PAA defineix el conjunt d’actuacions previstes per a la reactivació de les empreses que 

representen, així com els indicadors necessaris per al control i seguiment de la implementació del 
Pla. 

 

Aquestes accions aniran encaminades a donar suport a la revitalització i enfortiment del teixit 

comercial i productiu dels seus àmbits d’actuació, per superar els efectes que hagin pogut ocórrer 

per la crisi sanitària de la Covid-19 i adaptar-se al nou escenari d’hàbits de consum. 

 

Són accions subvencionables, qualsevol acció que pugui suposar suport a les empreses associades 
per aconseguir una recuperació o increment del volum de vendes i enfortir la solvència financera, 

així com accions a nivell associatiu per promoure l’estimulació de la demanda, la recuperació si 

s’escau del nombre d’associats, també aquelles actuacions que vagin encaminades a fomentar la 
creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística. 
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Ref.  

 

Requisits:  

Que la despesa mínima subvencionable sigui de 3.000,00 euros, excloent les despeses de gestió i 
estructura. 

Creació d’un “comitè de seguiment del PAA” format pel gerent/dinamitzador i/o pel president/a de 
l’associació, personal tècnic del CCAM, si s’escau, personal tècnic de/dels ens locals de l’àmbit 
territorial, algun representant de les entitats representatives de comerç o altres experts que es 
consideri. Aquest comitè farà un seguiment trimestral, del compliment de les actuacions marcades 

en el Pla d’Actuació de l’Associació definit conjuntament amb el CCAM, i seguiment dels indicadors 
que s'utilitzaran per mesurar l'impacte. 

Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector 

comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM. 

Aquest programa és incompatible amb el Programa 1 de suport a les entitats representatives del 
sector del comerç. 

Quantia de la subvenció:  

En el cas de les entitats territorials, gremis i entitats sectorials d’àmbit nacional o d’àmbit 

municipal només en el cas de Barcelona ciutat fins al 80% del cost de les accions subvencionables, 
amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les 
despeses de gestió i estructura) de 26.000,00 euros. 

En el cas d’àmbit comarcal o municipal (excloent Barcelona) fins al 80% del cost de les accions 
subvencionables, amb un màxim de 5.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim 

total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 12.000,00 euros. 

En el cas d’empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra), fins al 80% del cost de les 
accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un 
màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 8.000,00 euros. 

 
Termini:  

Del 30/04/2020 al 30/06/2020 

 
 

 

Programa de reactivació del comerç 
 

Objectiu: 

Reactivar el sector del comerç davant els efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma 

decretat pel RD 463/2020, de 14 de març. 

Persones beneficiàries: 

Els professionals autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de 
carrer, i parades de mercats municipals, que acreditin mitjançant declaració responsable que per 

ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, arran de la 
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o van tenir un decrement de 
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facturació de, com a mínim el 70% (inclosa la facturació on-line) en la suma de la facturació dels 

mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior. 

Despeses subvencionables:  

Qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme l’empresa durant el període de recuperació econòmica 
degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar per l’empresa una 

recuperació o increment del volum de vendes, així com l’estimulació de la demanda, i enfortir la 

solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i 
àgils de venda on-line i la seva logística. 

 
Requisits: 

L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l’article 10 del 

RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de 

com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix 
període de l’any anterior. 

Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector 
comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM. 

Aquest programa és incompatible amb el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació 

de comerços i millora comercial dels establiments, el programa 5 per a la reactivació de la moda 
catalana i el programa 6 per a la reactivació de l’empresa artesana. 

Quantia de la subvenció: 

Fins al 100 % de les despeses subvencionables. 

La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà 2.500 euros. 

 

Termini:  

Del 30/04/2020 al 30/12/2020 tot i que actualment està  suspesa la presentació de noves sol·licituds de 
subvenció donada la quantitat de peticions rebudes. 

 

 

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

Objectiu:  

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana 
consolidada del municipi, o al nucli històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i 

adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial 

mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals. I 
donar resposta als efectes causats per la declaració de 
l’estat d’alarma decretat arran de l’emergència sanitària del COVID-19. 

Persones beneficiàries:  

Els professionals autònoms i empreses de comerç i serveis, artesania i moda. Parades de mercats 
municipals sedentaris i no sedentaris. 
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Ref.  

 
Accions subvencionables:  

Àmbit 1: recuperació dels locals buits 

 La compra, arrendament o concessió administrativa de locals. 

 L'ús d'aparadors de locals tancats. 

 La continuïtat de l'empresa comercial. 

 L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local. 

 
Àmbit 2: reforma d’establiments 

 La reforma de l’establiment en parades de mercats municipals sedentaris. 

 L’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n’acrediti la 

titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys). 

 La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 
10 anys (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys). 

Requisits: 

Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros. 

Àmbit 1: 

 En cas de compra, lloguer o autorització d'ús 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 disposar del corresponent permís municipal. 

 Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions 
administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals 

Àmbit 2: 

 En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha acreditar la 

titularitat en, com a mínim, 5 anys. 

 En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a 

mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat 
anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau). 

 Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç 

 

Quantia de la subvenció:  

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros. 

Documentació: 

Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment, o de la parada de mercat (previ a la realització de 
les accions). 

Còpia de la llicència d’obertura municipal o documentació equivalent (àmbit 2) 

En el cas d’accions de recuperació dels locals buits (àmbit 1), còpia del contracte corresponent 
degudament signat. 

Pressupost detallat o factures de les actuacions (àmbits 1, 2 ó 3) 

Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM. 
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Termini:  

Del 30.04.2020 - fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del 

dia 31 de desembre de 2020. 

 
Programa per a la reactivació de la moda catalana. 
 

Objectiu:  

Reactivar el sector de la moda donant suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda 
catalans així com, augmentar el grau d’internacionalització de les marques i dissenyadors catalans, per 

tal de donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel 
RD-463/2020. 

Persones beneficiàries:  

Els professionals autònoms i 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 acreditin que per ordre del Reial 

Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, arran de la crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o que acreditin un decrement de facturació de, com a 
mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 
2020, respecte al mateix període de l’any anterior. 

No podran ser beneficiaris importadors i distribuïdors. 

Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial. 

Requisits: 

L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l’article 10 del 
RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de 

com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix 

període de l’any anterior. 
 

Aquest programa és incompatible amb el programa 6 per a la reactivació de l’empresa artesana i el 

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

Quantia de la subvenció:  

Fins al 100 % de les despeses subvencionables. 

La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 2.500 euros. 

 

Termini:  

Del 30.04.2020 - fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del 

dia 31 de desembre de 2020. 
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Programa per a la reactivació de l’empresa artesana. 
 

Objectiu:  

Reactivar el sector de l’artesania donant suport a la comercialització de l’artesania així com suport per 

tal de dotar d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció de les empreses artesanes, 
per tal de donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març 
pel RD-463/2020. 

 

Persones beneficiàries: 

Els professionals autònoms i 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 acreditin que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el 
que es va declarar l’estat d’alarma, arran de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de 

tancar o que acreditin un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) 

en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any 
anterior. 

S’exclou expressament l’artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l’esmentat 
Repertori de famílies d’oficis artesans. 

Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial. 

 

Accions subvencionables:  

Qualsevol tipologia d’acció que es dugui a terme durant el període de recuperació econòmica degut als 

efectes del COVID19, és a dir, 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. 

 

Requisits:  

L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l’article 10 del 

RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de 

com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix 
període de l’any anterior. 

Que, com a mínim, el 75% de cada peça/producte sigui de realització artesanal. 

En el cas de no disposar del carnet d’artesà o de mestre artesà emès per la Generalitat de Catalunya, 
s’haurà d’aportar una memòria audiovisual on s’observi la persona artesana realitzant una peça de 

complexitat tècnica elevada en l’ofici/s vinculat/s als productes que elabora, amb indicació del/s 
l’ofici/s inclòs en el Repertori de famílies d’oficis artesans que realitza. 

En el cas de lloguer o subministres, el sol·licitant ha de ser el titular del contracte corresponent. 

Els establiments s'han de destinar a la realització d'una activitat inclosa en el Repertori de famílies 
d’oficis artesans. 

Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç i amb el programa 
5 per a la reactivació de la moda catalana. 
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Quantia de la subvenció: 

Fins al 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros. 

 

Termini:  

Del 30.04.2020 - fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del 
dia 31 de desembre de 2020. 

 

Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç i de l’artesania 
 

Objectiu:  

a) En el marc de l’Agenda de Comerç 20/21, dins de l’àmbit de Territori i Persones, s’ha definit com a 

actuacions a realitzar, la creació d’un “Pla d’ocupació de locals buits” i el “Programa d’impuls a zones 
d’interès especial”. 

Aquestes actuacions han de perseguir els següents objectius: 

 Aconseguir l’obertura dels locals buits, en zones definides i determinades, per tal que es 

converteixin en pols d’activitat econòmica. 

 Estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de la zona definida. Davant els efectes 

causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat arran de l’emergència sanitària del 
COVID-19. 

 Potenciar i atreure aquella oferta comercial de què el municipi té mancances. 

 Potenciar la col·laboració publico-privada. 

 

b) En l’àmbit de l’artesania s’estableixen com algunes de les actuacions a realitzar: 

 Prestigiar les fires i fires-mercat d’artesania en l’àmbit de Catalunya. 

 Fomentar la implantació d’establiments d’activitats singulars de caràcter artesanal. 

 

Persones beneficiàries:  

Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals 
descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. 

 

Accions subvencionables:  

Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits 

 Pla estratègic Diagnosis comercial del municipi 

 Definició de l’estratègia per a l’obertura de locals en la zona definida. 

 Seguiment del projecte i implementació 
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Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania 

 Activitats divulgatives de prestigi. 

 Elements de difusió, promoció i publicitat. 

 Queden excloses les activitats d’animació i les necessitats logístiques no vinculades 
directament a les activitats divulgatives. 

 

Requisits:  

Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits 

 L’ens sol·licitant haurà de presentar una memòria justificativa de la necessitat 

de l’actuació. 

 La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000,00 euros. 

 

Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania 

 L’entitat sol·licitant ha de ser l’organitzador de la fira o fira-mercat. 

 Caràcter artesà, monogràfic o multisectorial, de la fira o fira-mercat 

 Els expositors amb domicili social a Catalunya han de disposar del carnet d’artesà i distintiu de 

producte D’A. 

 La fira o fira-mercat ha d’estar registrada al registre d’activitats firals del Departament 
d’Empresa i Coneixement. 

 

Quantia de la subvenció:  

Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits 

 Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000,00 euros. 

 

Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania 

 Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000,00 euros. 

 

Documentació:  

Memòria de l’actuació en què ha de constar: objectius, programa, calendari d’actuacions, lloc i dates de 
realització. 

 

Termini:  

Del 30/04/2020 al 30/06/2020 

 


