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ALTRES SUBJECTES EMISSORS
CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i
dels serveis (ref. BDNS 631857).
Resolució de 26 de maig de 2022, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, 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 (DOGC núm. 8679 de 31.5.2022).
Amb aquesta convocatòria el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya fa palès el seu compromís
envers la competitivitat de les empreses individuals, associades o agrupades, que formen part del seu camp
d'actuació. La seva millora constant és la millora del servei als consumidors i consumidores, i subsidiàriament,
un increment de la qualitat de vida de la qual hem de gaudir tots plegats.
Vista la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022.
Atès el que disposa el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Resolc:

1. Objecte
Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i dels serveis,
amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la
qualitat d'aquests sectors, dels programes següents:
- Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
- Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, fires, artesania i moda.
- Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.
- Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments.
- Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç.
- Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).

2. Tramitació, resolució i atorgament
La tramitació, resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les
bases que aprova la Resolució de 26 de maig de 2022, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya,
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.

3. Aplicació pressupostària i import convocat
L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 7.800.000,00 euros, amb càrrec a les
partides pressupostàries D/470.0001/641, D/482.0001/641, D/460.0001/641 i D/770000100/641 del
pressupost del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per a l'any 2022, dels quals es destinen
3.000.000,00 euros per al Programa de suport per a l'obertura de comerços i de suport a la reforma i millora
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d'establiments a càrrec de la partida D/770000100/641.
Aquest import es podrà ampliar mitjançant una resolució del/de la director/a del Consorci de Comerç, Artesania
i Moda de Catalunya.

4. Presentació de la sol·licitud
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00
hores del dia 16 de juny de 2022 i acaba a les 14:00 hores del dia 13 de juliol de 2022. A excepció del
Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments que
comença a les 9:00 hores del mateix dia 16 de juny de 2022 i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a
aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2022.
El formulari de sol·licitud està disponible als llocs establerts a la base 6.1 de l'Annex 1.
Els llocs de presentació són els que es determinen a la base 6.2. de l'Annex 1.

5. Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos
L'òrgan competent per la tramitació i resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de notificació
d'aquesta, si aquesta exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant dels quals
es poden interposar, els estableixen les bases 8 i 9 de l'Annex 1.

6. Termini d'execució
El període d'execució de l'acció objecte de subvenció s'ha de realitzar de manera efectiva durant l'any 2022.

7. Justificació
Pel que fa a la justificació de les subvencions, cal atenir-se al que estableix la base 14 de l'Annex 1. El termini
màxim de presentació de la documentació justificativa és de tres mesos a partir de la finalització del termini per
a realitzar les actuacions subvencionables davant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Contra aquesta resolució de convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
d'alçada davant la persona titular del Departament d'Empresa i Treball, en qualitat de president/a del Consorci
de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de juny de 2022

Agnès Russiñol i Amat
Directora

(22.158.098)
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