Número 9, 4 de juliol de 2016

Organisme: Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya
Data publicació: 28 de juny de 2016
RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any
2016, i s'obre la convocatòria corresponent.
Programa 2: Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials.
Objectiu
L'objectiu d'aquest programa és el de 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
Empreses de comerç, serveis, artesania i moda: Entitats de comerç, serveis,
artesania i moda: associacions, gremis, federacions i agrupacions.
Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de serveis a la
persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a
continuació:
Tallers mecànics.
Serveis fotogràfics.
Copisteries i arts gràfiques. Serveis de reparacions.
Agències de viatges detallistes.
Tintoreria i bugaderies.
Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.
Bars i restaurants.
Serveis de menjar preparat i càtering.

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.

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.

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

Observacions
Els projectes s’han de dur a terme des de l’1 de gener de 2016 al 31 de
desembre de 2016. Només es pot demanar una sol·licitud per beneficiari.
Els expedients es tramitaran per ordre cronològic i fins l’exhauriment del seu
pressupost.
Termini
Període de sol·licitud a partir del 4 de juliol fins al 31 de desembre de 2016 o
exhauriment de pressupost.

