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A partir d’aquest pròxim dijous 16 de juny, a les 9:00h, ja podeu tramitar l’ajut del 

Consorci de Comerç Artesania i Moda, ( feu la tramitació el més aviat possible, perquè 

es concediran les subvencions per ordre de sol·licitud i fins a esgotar pressupost). Tot 

seguit us fem un breu resum dels diferents programes als que us podeu acollir i he de 

triar aquell que s’ajusti més a la vostra situació: 

  

Programa 3: TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

  

Ajuts a la digitalització: Del 16/06/2022 al 13/07/2022 

  

Beneficiaris: Les empreses pime i/o persones autònomes. Sector del comerç al detall 

(incloent parades a mercats), la restauració (bars, cafeteries, restaurants, menjars 

preparats i càtering) i alguns serveis (perruqueries, tallers mecànics, reparacions, 

bugaderies, copisteries, serveis fotogràfics, agències de viatges). 

  

Requisits: Cal tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. Inversió 

mínima de 1.000€. Caldrà que el projecte subvencionat estigui plenament operatiu el 31 

de desembre de 2022, com a màxim. 

  

Documentació: 

• Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment. 

• Pressupost de les accions per les quals es demana l’ajut. 

• Resultat de l’informe d’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) 

  

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

de 5.000€. 

  

Despeses subvencionables: Creació de pàgines web, accions de màrqueting digital, 

creació de botigues online a partir d’un establiment físic (sempre que es faci la recollida 

en el punt de venda), digitalització del punt de venda, automatització de la gestió del 

negoci (CRM, ERP,…) i despeses de consultoria i assessorament especialitzat en 

digitalització. 

  

Tramitar la sol·licitud a: Accés directe al tràmit 

  

http://autodiagnosi.ccam.cat/)
http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/subvencions_2022/comerc_serveis/#bloc4
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Programa 4: LOCALS COMERCIALS 

  

1. Subvencions per a obertura d’establiments – Del 16 de juny fins a esgotar 

pressupost – 

  

Beneficiaris: Les empreses pime i/o persones autònomes. Sector del comerç al detall 

(incloent parades a mercats), la restauració (bars, cafeteries, restaurants, menjars 

preparats i càtering) i alguns serveis (perruqueries, tallers mecànics, reparacions, 

bugaderies, copisteries, serveis fotogràfics, agències de viatges). 

  

Requisits: Inversió entre 2.000€ i 60.000€. Disposar de llicència d’obertura de l’any 2022. 

  

Documentació:  

• Fotografies de la façana i de l’interior del local, abans d’instal·lar-hi el negoci. 

• Còpia del contracte de compra o arrendament. 

• Còpia de la llicència d’obertura municipal 2022 

• Pressupost o factures de les despeses. 

• Resultat de l’informe d’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) 

  

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

de 5.000€. 

  

Despeses subvencionables:  Les generades per la compra de l’immoble, el lloguer, 

altres despeses derivades de l’obertura del negoci: obres, projecte d’interiorisme, 

instal·lacions, mobiliari, etc. 

  

Tramitar la sol·licitud a: Accés directe al tràmit 

  

 

2. Subvencions per a reformes d’establiments – Del 16 de juny fins a esgotar 

pressupost – 
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Beneficiaris: Les empreses pime i/o persones autònomes. Sector del comerç a detall 

(incloent parades a mercats), la restauració (bars, cafeteries, restaurants, menjars 

preparats i càtering) i alguns serveis (perruqueries, tallers mecànics, reparacions, 

bugaderies, copisteries, serveis fotogràfics, agències de viatges) 

  

Requisits: Inversió mínima de 2.000€. La persona sol·licitant de la subvenció ha d’haver 

estat titular del negoci, com a mínim, en els darrers 10 anys; inclou la titularitat anterior 

si es tracta de familiars fins a 2n grau de parentiu. 

  

Documentació: 

• Fotografies de la façana i de l’interior del local, abans de la reforma. 

• Còpia de la llicència municipal d’obertura. 

• Pressupost o factures de les despeses. 

• Resultat de l’informe d’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) 

  

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

de 5.000€. 

  

Despeses subvencionables: Es subvencionen les obres de reforma i millora 

d’establiments que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys. 

  

Tramitar la sol·licitud: Accés directe al tràmit 

  

  

Programa 7: CREIXEMENT I COMPETITIVITAT EMPRESA ARTESANA 

  

Ajuts al sector de l’artesania – Del 16/06/2022 al 13/07/2022 

  

Beneficiaris: Les empreses pime i/o persones autònomes. Professionals o empreses 

artesanes. 

  

Requisits: Inversió mínima de 1.000€. Caldrà que el projecte subvencionat estigui 

plenament operatiu el 31 de desembre de 2022, com a màxim. 

  

http://autodiagnosi.ccam.cat/
http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/subvencions_2022/comerc_serveis/#bloc4


 
 

 

empresavng@vilanova.cat 

Quantia de la subvenció: Fins el 65% de les despeses subvencionables, amb un màxim 

de 2.500€. 

  

Despeses subvencionables: Accions de digitalització, internacionalització i 

comercialització del sector de l’artesania. 

  

Tramitar la sol·licitud: Accés directe al tràmit 

 

  

La tramitació d’aquestes sol·licituds només es pot fer per internet. Cal que signeu el 

formulari principal amb un dels certificats admesos. 

  

Per a obtenir la identificació digital les persones sol·licitants es poden adreçar a les 

oficines incloses al web de l'idCAT. 

 

http://ccam.gencat.cat/ca/arees_actuacio/artesania/

