SUBVENCIONS
PER A LES ENTITATS I EMPRESES
DE COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA
CONVOCATÒRIA 2020

PROGRAMES PER A MICROEMPRESES I PETITES EMPRESES
•

PROGRAMA 3 - reactivació d’establiments de COMERÇ i SERVEIS a peu de carrer, afectats pel
COVID 19

•

PROGRAMA 4 - suport a la inversió realitzada l’any 2020 per a la nova implantació de comerços i
millora comercial dels establiments

•

PROGRAMA 5 - reactivació d’empreses del sector de la MODA afectades pel COVID 19

•

PROGRAMA 6 - reactivació d’empreses del sector de l’ARTESANIA afectades pel COVID 19

Incentivació de la demanda
Reactivació de l’oferta /empreses
Revitalització del centres urbans

Pla de Xoc Post-COVID19 (P1)
Pla d’Actuacions de les
Associacions 2020 (P2)

Liderat pel CCAM
Col.laboratiu
Efecte multiplicador

CONSIDERACIONS PRÈVIES
1. Aquests ajuts són compatibles amb altres ajudes convocades per
altres organismes pels afectats pel COVID-19:
-Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a persones treballadores autònomes
de la Tresoreria General de la Seguretat Social
-Ajut de fins a 2.000 euros per a autònoms que acreditin una reducció dràstica de la
facturació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2. Cada empresa sol.licitant solament pot acollir-se a 1 dels programes
convocats pel CCAM. És incompatible sol.licitar més d’un programa.
3. Les factures de despesa que es poden imputar als diferents
programes d’ajuts del CCAM hauran d’estar emeses en el període:
1 de gener 2020 - 31 de desembre 2020
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PROGRAMA 3: EMPRESES DE COMERÇ
Beneficiaris
Empreses de comerç al detall i de serveis amb
establiment a peu de carrer i parades de mercats
municipals sedentaris i no sedentaris.

Requisits
La suspensió de l’activitat o bé decrement de la
facturació de com a mínim d’un 70% en els mesos
de març i abril respecte any anterior.
Adhesió a les campanyes de reactivació del sector
comercial del CCAM
Incompatible amb el Programa 4

Documentació
Formulari de sol·licitud identificant on es destinarà
l’import subvencionat.
Pressupost de les accions a realitzar en la reobertura
Declaració responsable de suspensió de l’activitat, o
bé de decrement de la facturació de com a mínim un
70%, en els mesos de març i abril, respecte al mateix
període de l’any anterior.

SERVEIS
Tallers mecànics
Serveis fotogràfics
Copisteries i arts gràfiques
Serveis de menjar preparat i
càterings
Perruqueries i salons
d’estètica i
Tintoreries i bugaderies
Serveis de reparacions
Bars-restaurant

Acció subvencionable
Qualsevol actuació per a la reactivació del negoci.
Exemples: lloguers, marketing, implantació d’un
e-commerce, EPIs (equips de protecció individual)

Quantia de la subvenció
Fins al 100% de les accions subvencionables amb
un màxim de
2.500 euros.

Despeses subvencionables
Qualsevol despesa amb excepció de:
- Sous i salaris.
- Subministres.
- Amortitzacions i rentings.
- Despeses de viatges tals com: bitllets d’avió,
hotels, dietes, etc.

Activitats exclosses dels ajuts:
-Agències de viatges
-Clíniques veterinàries
-Fisioterapeutes

PROGRAMA 4: NOUS LOCALS COMERCIALS 2020
Beneficiaris
Empreses de comerç, serveis, artesania i moda de
nova obertura/reforma any 2020 (Àmbit 1)
Parades de mercats municipals

Requisits
Inversió mínima: 2.000 euros
Àmbit 1: Ser titular de la compra, lloguer
o concessió i no superar una inversió
de 60.000 euros. No entren les concessions
administratives d’inauguracions de nous MM
Àmbit 2: Botigues i parades de MM amb antiguitat
de mínim 10 anys o 5 anys si són parades de mercats
no sedentaris.
Incompatible amb el Programa 3

Documentació
Fotografia façana i interior establiment (previ a
l’acció)
Llicència d’obertura municipal
Còpia del contracte
Pressupost detallat o factures de les despeses
d’obertura o reformes

Acció subvencionable
Àmbit 1: Recuperació de locals buits - obertures
Àmbit 2: Reformes d’establiments

Quantia de la subvenció
Fins al 50% de les despeses subvencionables
Màxim 5.000 euros

Despeses subvencionables
Àmbit 1: Derivades de la compra,
lloguer, traspàs o concessió + despeses
d’obertura (obres....)
Àmbit 2: Despeses derivades de la reforma
(no inclou mobiliari ni maquinària)

PROGRAMA 5: EMPRESES DE MODA
Beneficiaris
Autònoms i empreses de disseny de moda i
empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la
fabricació de productes de moda.
No són beneficiaris ni importadors ni distribuïdors.

Requisits
La suspensió de l’activitat o bé decrement de la
facturació de com a mínim un 70% en els mesos de
març i abril respecte l’any anterior.
Es incompatible amb programa 3 i programa 6.

Documentació
Formulari de sol·licitud identificant on es destinarà
l’import subvencionat.
Declaració responsable de suspensió de l’activitat, o
bé de decrement de la facturació de com a mínim
un 70%, en els mesos de març i abril, respecte al
mateix període de l’any anterior.

Acció subvencionable
Qualsevol actuació per a la reactivació del negoci

Quantia de la subvenció
Fins al 100% de les accions subvencionables amb un
màxim de
2.500 euros.

Despeses subvencionables
Qualsevol despesa amb excepció de:
- Sous i salaris.
- Subministres.
- Amortitzacions i rentings.
- Despeses de viatges tals com: bitllets d’avió,
hotels, dietes, etc.

PROGRAMA 6: EMPRESES D’ARTESANIA
Beneficiaris

Acció subvencionable

Professionals autònoms i empreses incloses en el
Repertori de famílies d’oficis artesans. S’exclou
l’artesania alimentària i la no detallada en
l’esmentat Repertori.

Qualsevol actuació per a la reactivació del
negoci

Quantia de la subvenció
Requisits
La suspensió de l’activitat o bé decrement de la
facturació de com a mínim un 70% en els mesos de
març o abril respecte l’any anterior.
És incompatible amb programa 3 i programa 5.

Documentació
Formulari de sol·licitud identificant on es destinarà
l’import subvencionat.
Declaració responsable de suspensió de l’activitat, o
bé de decrement de la facturació de com a mínim
un 70%, en els mesos de març i abril, respecte al
mateix període de l’any anterior.

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

Despeses subvencionables
Qualsevol despesa a excepció de:
• Sous i salaris
• Amortitzacions i rentings
• Despeses de viatges (allotjament, transport,
dietes)

ccam.gencat.cat
Per a consultes sobre aquests ajuts escriviu un mail al contacte: ccamcoronavirus@ccam.cat
També podeu consultar-nos a la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tàrrega:
promeco@tarrega.cat
cdomingo@tarrega.cat
973-313 679

