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 SUBVENCIONS CONSORCI DE COMERÇ 2021 
  
 
Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i 
millora d’establiments.  

 

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama 
urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial 
òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu 
comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats 
municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat 
arrel de l'emergència sanitària del COVID-19. 
 

ü Persones beneficiàries:  
Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors 
per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d'establiments de comerç i serveis, 
situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. 
 

ü Àmbit 1: Recuperació dels locals buits 
- Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de 

l'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local. 
 

ü Àmbit 2: Reforma d’establiments  
- Despeses derivades de la reforma o millora d'establiments comercials i serveis i de 

parades de mercats municipals sedentaris (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, 
com a mínim, els darrers 10 anys) i parades de mercats no sedentaris (on el sol·licitant 
n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys). 

 
ü Requisits: 

- Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros. 

ü Àmbit 1: 
- En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular 
del contracte corresponent. 
- Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall. 
- Han de disposar del corresponent permís municipal. 
- S'acceptaran aquelles sol·licituds amb llicència d'obertura del 2021, encara que el 
traspàs o el contracte de lloguer o compra correspongui a l'any 2020. 
- Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 € i les concessions 
administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals 
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ü Àmbit 2:  

 - En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha 
 acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.  

 - En el cas de les botigues a peu de carrer i parades de mercats municipals, el sol·licitant 
 n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat 
 d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de 
 fins a 2on grau). 

ü Despeses subvencionables 

ü Àmbit 1:  
- Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió 
administrativa. Aquesta despesa pot complementar-se amb les despeses derivades de 
l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, 
actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.). 
 

ü Àmbit 2: 
- Les despeses derivades de les reformes d'obra menor a l'establiment (parada de 
mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 
anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de 
mobiliari. 

- Les despeses d'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o 
compra de camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys). 

ü Quantia de la subvenció:  
   Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 € 
 
ü Documentació: 

- Annex de dades específiques segons model normalitzat. 
- Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment, o de la parada de mercat (previ a 

la realització de les accions). 
- Pressupost detallat o factures (si ja s’ha fet la inversió) de les actuacions. 
- Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC http://autodiagnosi.ccam.cat 

 del CCAM. 
 
El període de presentació de sol·licituds està pendent de convocatòria. 

 
Les sol·licituds s’hauran de presentar per mitjans telemàtics i és requisit indispensable 
disposar de signatura electrònica.  

 
Les actuacions per a les quals es sol·liciti la subvenció s’han de realitzar i liquidar durant l’any 
2021. 


