
Pere Chias i el director general de Comerç, Josep 
Maria Recasens, a les dependències del CCAM. 

Vista d’una terrassa al districte de l’Eixample barceloní. 

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a tra-
vés el Consorci de Comerç, Artesania i Moda 
de Catalunya (CCAM), ha obert el termini per 
a la concessió de subvencions en l’àmbit del 
comerç, els serveis, l’artesania i la moda, 
dotades amb un pressupost total de 5,7 mi-
lions d’euros. Les bases de la convocatòria 
d’enguany incorporen un programa específic 
l’objectiu del qual és garantir el relleu genera-
cional i consolidar el teixit productiu del nostre 
país. Així, aquelles persones físiques o jurídi-
ques que es facin càrrec del traspàs d’un bar 
o restaurant, sempre que tinguin la qualifica-
ció de pimes, podran demanar una subvenció 
de fins al 10% de les despeses amb un màxim 
de 6.000 euros. Per ser beneficiaris caldrà, a 
més, que es respecti el plantejament comer-
cial del negoci traspassat. A diferència de la 
resta de programes, el termini de presenta-
ció dels quals finalitza el 20 de juny, les sub-
vencions per a la transmissió d’empreses de 
comerç i serveis es poden sol·licitar durant el 
que resta d’any 2014 o fins que s’exhaureixi el 
pressupost previst. Per més informació, po-
deu contactar amb l’equip del Gremi o visitar 
el web del CCAM, www.ccam.cat. 

El Govern de la Generalitat 
promou el relleu 
generacional del teixit 
comercial i de serveis

AJUTS PÚBLICS

TENS DUBTES SOBRE L’APLICACIÓ DEL CONVENI LABORAL? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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El Ministeri d’Eco-
nomia i Competiti-
vitat, a través de la 
Secretaria d’Estat de 
Comerç, ha obert el 
termini per a la con-
cessió de préstecs 
amb càrrec al Fons 
Financer de l’Estat 
per a la Modernit-
zació del Comerç 
Interior, dotat amb 
gairebé 29 milions 
d’euros. L’objectiu 
és donar suport fi-

una quantia màxima de 640.000 euros. 
Els terminis d’amortització seran de 
cinc i set anys amb possibilitat d’un any 
de carència de principal, i de deu anys 
amb possibilitat de dos anys de carèn-
cia de principal. Les sol·licituds s’han 
de presentar en qualsevol oficina de les 
entitats de crèdit adherides a la Línia de 
Mediació ICO-Comerç Interior 2014 de 
l’Institut de Crèdit Oficial, disponible 
al web www.ico.es. Lliurada la docu-
mentació pertinent, l’entitat de crèdit 
avaluarà la solvència del sol·licitant 
d’acord amb criteris interns en matèria 
de risc i traslladarà a l’ICO la petició de 
crèdit quan la proposta hagi estat valo-
rada positivament. 

nancer a les actuacions orientades a la 
modernització i millora de l’eficàcia i 
l’eficiència de les pimes de comerç inte-
rior, atesa la conjuntura econòmica ac-
tual i les restriccions d’accés al crèdit.  

Dintre del conjunt d’actuacions ob-
jecte de finançament, cal assenyalar 
les accions de millora i modernització 
encaminades a facilitar l’experiència 
d’usuari dels menors, la gent gran i 
les persones dependents. En l’àmbit 
rural, també s’incentiva la creació 
d’establiments multiserveis, que combi-

nin comerç, restauració, turisme i cul-
tura a municipis petits. 

Tal com estableixen les bases de la 
convocatòria, el cost total mínim de 
les actuacions haurà de ser de 30.000 
euros. El préstec concedit podrà cobrir 
fins al 80% del valor del projecte amb 

L’objectiu de la mesura és 
garantir la modernització del 
teixit comercial i de serveis

S’obre una nova línia de finançament de l’ICO 
per a la modernització del comerç i els serveis

MÉS INFORMACIÓ
933 018 891


