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AJUTS AL COMERÇ, ARTESANIA I MODA 2013 

 
La Generalitat ha aprovat les bases reguladores per a la concessió d’incentius en 
l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per tal d’impulsar la 
dinamització del comerç i la competitivitat del sector comercial i de serveis, 
artesania i moda. 
 
BENEFICIARIS/ÀRIES: 
a) Les persones físiques o jurídiques i les  empreses en l’àmbit del comerç, dels 
serveis, l’artesania i la moda. 
A efectes d’aquesta convocatòria, s’entenen com a serveis aquelles activitats 
empresarials que es detallen a continuació: 
Serveis de reparacions 
Agència de viatges detallistes 
Tintoreries i bugaderies 
Perruqueria i estètica 
Bars i restaurants 
b) Entitats representatives de col·lectius d’empreses d’un mateix sector o territori ( 
associacions sectorials i/o territorials, centrals de compres, gremis i federacions de 
comerciants) 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: s’inicia el 5 de setembre de 
2013 i finalitza el dia 11 d’octubre de 2013 
 
AJUTS: 
Els programes d’incentius son els següents: 
 
PROGRAMA 1.  PARTICIPACIÓ EN FIRES, SALONS I PASSAREL·LES 
D’ÀMBIT PROFESSIONAL, MULTISECTORIAL O MONOGRÀFIQUES 
- Requisits: per a micro, petites i mitjanes empreses, associacions, centrals de 
compres i gremis. 
- Quantia: Fins el 50% de la inversió amb un màxim de 5.000 euros. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PROGRAMA 2. FOMENT DEL COMERÇ DE PROXIMITAT ASSOCIAT 
- Requisits: Per associacions, federacions o agrupacions de comerciants. 
- Quantia: fins al 60% de la inversió, amb un import màxim de 6.000 euros. 
 
PROGRAMA 3. DINAMITZACIÓ D’UNA ZONA D’ALTA CONCENTRACIÓ 
COMERCIAL 
- Requisits: Per associacions, federacions o agrupacions de comerciants 
- Quantia: fins el 60% de la inversió amb un màxim de 15.000/18.000/25.000 euros 
depenent del tipus d’actuació.  
 
PROGRAMA 4. PER ACTUACIONS INNOVADORES LIDERADES PER LES 
ASSOCIACIONS DEL COMERÇ, SERVEIS, L’ARTESANIA I LA MODA 
- Requisits: Per associacions, federacions. 
- Quantia: fins el 50% amb un import màxim de 10.000 euros. 
 
PROGRAMA 5. FOMENT SECTORIAL 
- Requisits: Per associacions o gremis. 
-  Quantia: fins al 60% de la inversió amb un màxim de 25.000 euros 
 
PROGRAMA 6. CENTRAL DE COMPRES 
- Requisits: Per a centrals de compres 
- Quantia: Fins el 50% de la inversió amb un màxim de 8.000 euros 
 
 
Això és un resum de les condicions, però caldrà mirar en cada cas que es 
compleixin tots els requisits, trobareu més informació consultant el nostre 
departament de gestió d’ajuts i subvencions. 
 
 
Departament d’Ajuts i Subvencions 
Responsable: Rocio Caro – rcaro@paresiaubia.com 

 

 

 
 
 


