INCENTIUS EN L'ÀMBIT DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L'ARTESANIA I
LA MODA PER L'ANY 2016
S’obre convocatòria per acollir-se a les subvencions de comerç, artesania i moda 2016.
Aquesta nova convocatòria té com a finalitat promocionar i impulsar el sector
comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la
competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.
( Cal remarcar que s’entenden com a serveis les següents activitats empresarials: Tallers
mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions,
agències de viatges detallistes, tintoreries i bugaderies, perruqueries i salons d’estètica i
bellesa, bars i restaurants i servis de menjar preparat i càtering.)
Et termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 4 de juliol i finalitza el dia 26 de
juliol de 2016( a excepció del programa d’afavoriment de la continuïtat dels locals
comercials ( programa 2 ) que finalitza el 31 de desembre de 2016 o a l’exhauriment del
pressupost)
Les subvencions del CCAM per a l’any 2016 destinades a les empreses del comerç,
serveis, artesania i moda s’articulen mitjançant les següents línies d’actuació:
Programa 1: Competitivitat de l’empresa de comerç i serveis a través de les entitats.
Programa 2: Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials.
Programa 3: Implementació d’eines d’innovació tecnològica.
Programa 4: Participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals del
comerç i els serveis a Catalunya.
Programa 5: Comercialització de l’artesania.
Programa 6: Internacionalització de la moda.
Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les
persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.
(http://canalempresaweb.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda
deCatalunya (http://ccam.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement
(http://empresaiocupacio.gencat.cat).

Per més informació es poden adreçar a Guíxols Desenvolupament, Servei
d’Assessorament d’Empreses, de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al carrer
enamorats, 65-99, telèfon 972 32 70 33 o via correu electrònic a sae@guixols.cat.

