
   

19. Ajuts per a PIMES del comerç, artesania i moda i la 

seva reactivació. Generalitat Catalunya. Consorci de 

Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. 

1. Tipus d’ajut:   

1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del 

comerç. 

Quantia de la subvenció: 

Fins el 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. 

Despesa mínima subvencionable  3.000,00 euros. 

Despeses subvencionables: 

Despeses relacionades amb les 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. 

Despeses relacionades amb 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. 

Aquest programa és incompatible amb el Programa 2 de suport a la 

xarxa associativa de comerç, artesania i moda. 

 

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

moda. 

Quantia de la subvenció: 

En el cas d'empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra), fins 

el 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. 

 



   

En el cas d'àmbit comarcal o municipal (excloent Barcelona) fins el 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 de les entitats territorials, gremis i entitats sectorials d'àmbit 

nacional o d'àmbit municipal només en el cas de Barcelona ciutat fins el 

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. 

 

Despeses subvencionables: 

Despeses directament relacionades amb les accions establertes en el Pla 

d'Actuació de l’entitat.  

Aquest programa es incompatible amb el Programa 1 de suport a les 

entitats representatives del sector del comerç. 

 

3. Programa de reactivació del comerç. 

Quantia de la subvenció 

Fins el 100 % de les despeses subvencionables. 

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

Despeses subvencionables 

Despeses fixes d'estructura, tals com lloguers compres de producte, 

inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de 

venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altre despesa derivada 

de dur a terme l'acció o accions corresponents, amb excepció de: Sous i 

salaris, Subministres, Amortitzacions i rentings, despeses de viatges tals 

com: bitllets d'avió, hotels, dietes, etc, qualsevol despesa de caràcter intern, 

que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer. 

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. 



   

 

 

4. Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de 

comerços i millora comercial dels establiments. 

Quantia de la subvenció: 

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 

euros. 

Despeses subvencionables: 

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.). 

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). 

Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la 

reactivació del comerç. 

 

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

Quantia de la subvenció: 

Fins el 100 % de les despeses subvencionables. 

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

euros. 

Despeses subvencionables: 

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

matèria primera, inversions en transformació digital per fomentar la creació 

de sistemes de venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altre 

despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, amb 

excepció de: sous i salari, subministres, amortitzacions i rentings, Despeses 



   

de viatges tals com: bitllets d'avió, dietes, hotels, etc, Qualsevol despesa de 

caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer. 

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. 

 

6. Programa per a la reactivació de l’empresa artesana. 

Quantia de la subvenció: 

Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 

2.500 euros. 

Despeses subvencionables: 

Qualsevol despesa derivada de dur a terme l'acció o accions 

corresponents, tals com: Despeses fixes d'estructura (com lloguers i 

subministres). Adquisició de matèria primera a proveïdors externs. 

Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de 

venda on-line i la seva logística. Participació en fires, exposicions, 

concursos i altres actuacions de comercialització i promoció. I qualsevol 

altre despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, amb 

excepció de: sous i salaris, amortitzacions i rentings, Despeses de viatges 

tals com: bitllets d'avió, dietes, hotels, etc, Qualsevol despesa de caràcter 

intern, que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer. 

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. 

2. Beneficiaris:  

Programa 1:  

Les entitats del sector del comerç, sense ànim de lucre, amb 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. 

Programa 2: 

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. 

Programa 3: 

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, arrel de la crisi sanitària 

ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o van tenir un decrement de 

facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació online) en la suma de la 

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

l'any anterior. 

Programa 4:  

Els professionals autònoms i empreses de comerç i serveis, artesania i moda. 

Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. 

Programa 5: 

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, arrel 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 online) 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 

Programa 6: 

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, arrel 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 online) 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. 

3. Requisits per a  sol·licitar la subvenció: 

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents: 

a) En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, donar ocupació, 

almenys, a un 2% de treballadors amb discapacitat sobre el nombre total 

de treballadors de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb 

el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les 

persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 

8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny. 

b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les 

obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de 

mantenir al llarg de tot el procediment. Les persones sol·licitants que hagin 

negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària 

de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un 

ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, 

cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial. 

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la 

condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de 

subvencions. 

d) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per 

prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de 

sexe i per intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 

5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual 

o superior a 25 persones. No haver estat mai objecte de sancions 

administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han 

exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf


   
sexe o de gènere, d'acord amb el que estableix l'article 11.1 de la Llei 17/2015, 

de 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes. 

e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 

1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 

f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió 

d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt 

greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en 

el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text 

refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial 

decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat 

les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest 

concepte. 

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició 

establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 

desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya. 

h) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord 

amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; amb el 

Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels 

serveis de prevenció; així com, d'acord amb les modificacions posteriors 

introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc 

normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a 

l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar 

qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, respectant allò 

que estableix l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la 

igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat 

efectiva de dones i homes. 

j) No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica 

sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l'execució de l'activitat 

subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així 

com per tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, incloent-hi la 

pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=290149&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=290149&action=fitxa


   
protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 

de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència. 

k) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la 

definició inclosa en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament 

i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01,de 31.7.2014) 

en data 31 de desembre de 2019, malgrat que en el moment de sol·licitar la 

subvenció estiguin en crisi a conseqüència del brot de la COVID-19. 

l) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament 

sostenible. 

m) En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques 

empresàries cal estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats 

econòmiques. 

n) En el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element 

susceptible de generar drets d'autor complir amb la normativa sobre 

propietat intel·lectual. 

o) Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres subvencions 

públiques o privades per a la mateixa activitat. 

p) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar. 

4. Aclariments quantia: 

 La subvenció atorgada té el caràcter d'import màxim i s'ha de destinar a la 

realització de l'actuació subvencionada. La quantia de la subvenció atorgada no pot 

superar el cost subvencionable del projecte. 

 La despesa mínima subvencionable, realitzada i justificada, de l'activitat objecte de 

l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut 

s'estableix a cada programa. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta 

la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima, però el cost 

final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat en un 20%, s'ha 

de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut. 

 Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final 

justificat de l'activitat objecte de l'ajut no excedeix del 20 % no comporta la reducció 



   
de la quantia de l'ajut. Només es pot aplicar aquest percentatge si es garanteix 

que s'ha acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut. 

 Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions 

són el cost del projecte, les altres subvencions rebudes, quan siguin aplicables, la 

puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries. 

 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. 

5. Quan i com es podrà demanar?: 

Els tràmits estan disponibles des del dia  30 d'abril a través de Canal Empresa. 

Programa 1 i 2 : es pot demanar a partir del 30 d’abril de 2020 i fins a 

l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del  

30 de juny de 2020. 

Programa 3, 4, 5 i 6: es pot demanar a partir del 30 d’abril de 2020 i fins a 

l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del 

31 de desembre de 2020. 

6. Normativa aplicable:  

Real Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, per el que s’adopten mesures urgents 

complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. 

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les 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. 

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de 

subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la 

COVID-19 (ref. BDNS 503880). 

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de 

subvencions en l'àmbit de la moda afectat econòmicament per la COVID-19 

(ref. BDNS 503881). 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/Actualitat/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872661&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872667&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872656&language=ca_ES


   
RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de 

subvencions en l'àmbit de l'artesania afectat econòmicament per la COVID-19 

(ref. BDNS 503882). 

7. Altres dades d’interès :  

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesi

autonoms/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://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesi

autonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ 

Bústia de contacte:  

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set

-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=20603 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872681&language=ca_ES
http://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://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://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://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://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=20603
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=20603

