subvencions Generalitat
2016

1




La Generalitat de Catalunya atorga una serie d’ajuts econòmics per a les empreses
de comerç i serveis per aquest 2016.
Les línees de les quals us podeu beneficiar son les següents:

Programa 2: Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials
Atorgan el 50% de la despesa fins un maxim de 3.000€
Programa 3: Implementació d’eines d’innovació tecnológica
Atorgan el 50% de la despesa fins un maxim de 3.000€
Programa 4: Participació en activitats firals sectorials, multisectorials i
professionals del comerç i els serveis a Catalunya.
Atorgan el 50% de la despesa fins un maxim de 3.000€

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 4 de juliol de 2016 i
finalitza el dia 26 de juliol de 2016.
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Programa 2: Afavoriment de la continuïtat
dels locals comercials
◦ Objectiu: Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals
situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus
eixamples 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/àries: Empreses de comerç, serveis, artesania i moda.

◦ Tipologia d'accions subvencionables :
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.
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Requisits
Que la inversió mínima subvencionable sigui de 1.000,00 euros.
En cas de compra, ser el titular del contracte de compra. En cas de lloguer o
autorització d'ús, ser el titular del contracte d'arrendament del local comercial o de
la utilització de l'ús. En cas de concessió administrativa, ser el titular de la concessió
administrativa del local comercial.
Només poden ser objecte d'aquest programa aquells establiments que estiguin
desocupats en el moment de la seva compra, lloguer o atorgament de la concessió
administrativa o ús, i els establiments provinents d'una compra/venda del negoci per
manca de relleu generacional.
Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al
detall, de promoció de l'artesania o d'impuls a la moda.
Han de disposar del corresponent permís municipal.
Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros.
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Quantia de la subvenció :
Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000,00 euros.



Despeses subvencionables :
Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió
administrativa.
Les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes
d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.)

Criteris d'atorgament :
Es valoraran els criteris següents, d'acord amb la ponderació indicada amb un màxim
de 100 punts:
a) L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local o aparador (fins a
40 punts).
b) La importància que representa l'acció per afavorir el continu comercial (fins a 30
punts).
c) Que es tracti d'un local ubicat dins d'un mercat municipal (fins a 15 punts)
d) La inversió del projecte (fins a 15 punts)

5



Documentació complementària a la sol·licitud:
Documentació gràfica (fotografia de l'interior i la façana de l'establiment
o equivalent) que acrediti que el local estava desocupat abans de realitzar l'actuació
a per a la qual es sol·licita la subvenció.
Pressupost detallat de l'actuació.

Documentació específica per a la justificació :
Documentació acreditativa de la compra (document de compra o darrer rebut de
pagament de l'Impost sobre béns immobles (IBI), dret d'ús o lloguer (contracte) o
resolució positiva de la concessió administrativa del local comercial
Fotografies de l'interior i la façana del local amb l'activitat en funcionament.

6





Programa 3: Implementació d'eines
d'innovació tecnològica
Objectiu: Motivar la implantació d'eines d'innovació tecnològica en els establiments
comercials per tal d'assolir-ne la seva modernització i contribuir en la millora de
l'experiència de compra i servei al consumidor.
Afavorir que els establiments comercials es converteixin en ecosistemes digitals.



Beneficiaris/àries: Empreses de comerç, serveis, artesania i moda.



Tipologia d'accions subvencionables:
La implementació d'eines tecnològiques per facilitar l'acte de compra als clients:
Suports digitals de comunicació (directoris, pantalles,...)
Pantalles digitals per informar productes, promocions, etc.
Pantalles digitals amb tecnologia vídeo i ràdio analítica (per conèixer el perfil i
comportament del client a la botiga).
Temporitzadors automàtics d'il·luminació i climatització, comptadors de clients,
emprovadors digitals, beacons, showrooming, webrooming, codis QR, codis NFC,
prestatgeries infinites, lectors RFID, etc.).
La creació del propi eCommerce.
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Requisits :
Que la inversió mínima subvencionable sigui de 1.000,00 euros.
És indispensable que tant les millores tecnològiques implementades com la web
d'eCommerce estiguin perfectament operatives abans del 31 de desembre de 2016.
Que les actuacions estiguin avalades per un projecte previ realitzat per un
professional.
En el cas d'implementació d'un eCommerce:
El projecte previ ha de preveure un pla de manteniment de la web.
El sol·licitant ha de tenir una presència contínua en almenys dues de les Xarxes
Socials Digitals més comunes (Fan Page a Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest,
etc...).
El sol·licitant ha de contractar el projecte d'eCommerce a una empresa
especialitzada del sector del Màrketing digital, excloent-se les entitats de dret
públic. L'eCommerce ha d'estar disponible correctament com a mínim en dues
llengües, essent una d'ells obligatòriament la catalana.
L'eCommerce ha de disposar d'una passarel·la de pagament que es cenyeixi als
estàndards del certificat de seguretat SSL (Secure Socket Layer) o, en el seu
defecte, ha d'aplicar un protocol de seguretat (per tal de garantir-ne la màxima
seguretat) en la transmissió xifrada de les dades en les compres realitzades amb
targeta de crèdit. L'eCommerce ha de disposar d'un disseny adequat per tal de què
sigui Responsive, i que faciliti la rapidesa de la compra, així com d'una arquitectura
web orientada als serveis.
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Quantia de la subvención:
Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000,00 euros.



Despeses subvencionables :
- Despeses derivades de la implementació de les noves eines tecnològiques.
- Domini, Hosting, disseny, programació i manteniment de la pàgina d'eCommerce
de la pròpia empresa.
En cap cas són subvencionables:
- Les accions de modificació o actualització d'eCommerce existents.



Criteris d'atorgament: Es valoraran els criteris següents, d'acord amb la

ponderació indicada amb un màxim de 100 punts:
a) Grau d'innovació vers el tipus de projecte (fins a 50 punts).
b) La localització de l'establiment (fins a 25 punts).
c) La inversió de l'actuació (fins a 25 punts).
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Documentació complementària a la sol·licitud:
Es requereix la següent documentació:
Fotografia de l'interior i la façana de l'establiment.
Pressupost detallat de l'actuació que avala la realització de l'actuació.



Documentació específica per a la justificació:
Els beneficiaris dels ajuts han de presentar la documentació següent:
Còpia de les factures desglossades per conceptes que es relacionen al compte
justificatiu simplificat.
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Programa 4: Participació en activitats
firals sectorials, multisectorials i
professionals del comerç i els serveis a
Catalunya.
Objectiu : Promoure la participació en fires d'empreses de comerç i de serveis,
per potenciar la comercialització dels seus productes.



Beneficiaris/àries:Empreses de comerç i serveis.



Tipologia d'accions subvencionables: Participació com a expositor a les

activitats firals inscrites en el Registre d'Activitats Firals d'acord amb la normativa
firal catalana vigent (Llei 8/1994, de 25 de maig, DOGC núm. 1907 de 10.06.1994 i
Decret 144/1995, de 18 d'abril, DOGC núm. 2048 de 10.05.1995).
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Requisits :Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses

de participació en les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros, essent la
despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500,00 euros.


Quantia de la subvenció : Fins el 50% de les despeses subvencionables amb
un màxim de 3.000,00 euros.



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.
- Serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com 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.
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Criteris d'atorgament :
a) Que la fira tingui caràcter sectorial o vinculat amb l'activitat del sol·licitant (fins a
25 punts).
b) El nombre de fires en les que participa (fins a 25 punts).
c) La inversió del projecte (fins a 25 punts).
d) Grau de compliment de les actuacions anteriorment subvencionades pel CCAM
(fins a 15 punts). En el cas d'empreses que sol·licitin per primer cop s'atorgaran
directament 7,5 punts.
e) La projecció que representa per als sol·licitants (fins a 10 punts
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