
                     
                       

 
 
 

 
 

                  Abril 2015 
 

SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ, 
L’ARTESANIA I LA MODA 2015 

 
 
OBJECTE:  promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la 
moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors . 
 
TERMINI DE SOL·LICITUDS: finalitza el dia 12/05/2015 
 
 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ : 
 

1. Participació en fires i salons d'àmbit professio nal ( Sector de l’Artesania). 
 

2. Creació de l’e-commerce de l’establiment de vend a presencial. 
 

3. Per a la transmissió d’empreses de comerç, serve is, artesania i moda en 
funcionament. 

 
 
 
Programa 1: Participació en fires, salons d’àmbit p rofessional ( Sector de l’Artesania)  
 
Objecte:  Participació en fires i salons d’àmbit professional. Les fires i salons han d’estar 
directament relacionats amb l’àmbit artesanal i s’han de celebrar en recintes firals i similars. 
 
Beneficiaris:  Empreses ( persones físiques i jurídiques) del sector de l’artesania. 
 
Inversió mínima:  1.000 euros (sense iva), essent la despesa de cadascuna de les fires de, 
com a mínim, 500 euros  (sense iva). 
 
Quantia de la subvenció:  Fins al 50 % de la inversió , amb un màxim de 5.000,00 euros. 
 
 
Programa 2: Creació del eCommerce de l'establiment de venda presencial .  
 
objecte: desenvolupar l'economia digital al sector del comerç , serveis , l'artesania i la 
moda , i impulsar l'activitat en eCommerce per part d'establiments comercials . 
 
Desenvolupar i enfortir la xarxa comercial catalana mitjançant l'establiment de nous canals 
de venda, implementar noves estratègies comercials de venda online , i aconseguir l'èxit 
d'aplicar un eCommerce en l'establiment comercial . 
 
La creació del eCommerce d'un establiment de venda presencial com a plataforma 
addicional de l'establiment comercial per incrementar les vendes i l'àrea d'influència 
comercial de l'empresa . 
 



Beneficiaris :  Persones físiques o jurídiques del sector del comerç , dels serveis , 
l'artesania i la moda . 
 
Inversió mínima:  1.000 euros. 
 
Quantia de la subvenció:  Fins al 50% de les despeses amb un màxim de 3.000,00 euros.  
 
Programa 3: Per a la transmissió d’empreses de come rç, serveis, artesania i moda en 
funcionament .  
 
 
Objecte:  Empreses, físiques i jurídiques del sector del comerç, els serveis d’artesania i 
moda, que volen realitzar una compra-venda d’un establiment comercial a peu de carrer 
mantenint la línia de negoci. 
 
Beneficiaris:  Persones físiques o jurídiques del sector del comerç , dels serveis , 
l'artesania i la moda . 
 
Inversió mínima:  1.000 euros (sense iva), essent la despesa de cadascuna de les fires de, 
com a mínim, 500 euros  (sense iva). 
 
Quantia de la subvenció:  Fins al 10 % de la despesa documentada de compra- venda del 
negoci, amb un màxim de 6.000,00 euros. 
 
 
 
Per a més informació us agrairíem es possessiu en contacte amb el nostre departament de 
gestió d’ajuts i subvencions que us aclarirà qualsevol dubte que tingueu i us ajudarà en la 
tramitació d’aquests expedients. 

 
 

Ajuts i Subvencions 
Responsable: Rocío Caro 
rcaro@paresiaubia.com 

 


