Pàgina 1 de 3

IMPORTANT!!: NOVES LÍNIES DE SUBVENCIÓ 2021 PER A LES
EMPRESES DEL SECTOR DEL COMERÇ I DE SERVEIS
Apreciats Clients,
Novament ens posem en contacte amb Vostès per a comunicar-los la convocatòria
d’unes noves línies de subvenció corresponents a aquest any 2021 per a les empreses
dedicades al sector del comerç, serveis (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,
serveis de menjar preparats i càtering i serveis de lloguer d’esquís) i la moda.
MOLT IMPORTANT! Amb relació a aquestes línies de subvencions, cal tenir en
compte el següent:
-

1.

Les actuacions que permeten acollir-se a aquestes ajudes a la comercialització
corresponen al període que va des de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre
de 2021.

Programa pel suport en el procés de transformació digital de les empreses.
- OBJECTE: Potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies digitals
per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses de comerç i de
serveis, les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. Incorporació
d’eines a les empreses que permetin integrar botiga física i on-line per millorar
l’experiència de compra dels clients.
- REQUISITS:
Que la inversió mínima subvencionable sigui de 1.000 €.
Que l’empresa beneficiària tingui com a mínim un establiment a peu de carrer a
Catalunya.
Que els projectes a subvencions s’han de dur a terme a través d’empreses
especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.
Que el projecte a realitzar estigui perfectament operatiu abans del 31 de desembre
de 2021 (subvencionables totes les accions dutes a terme al llarg de l’exercici 2021).
Que les solucions tecnològiques implantades (eCommerce, web, APPS, cartellera
digital, etc.) estiguin disponibles en llengua catalana.
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- CONCEPTES SUBVENCIONABLES:
 Creació, disseny i posicionament de pàgines web.
 Contractació d’una empresa externa que ofereixi el servei de community
management.
 Impressió 3D.
 E-mail màrqueting (enviament de newsletters o mails als clients).
 Cartellera digital implantada en l’establiment físic.
 Creació de la mateixa aplicació mòbil de l’establiment (APP).
 Connectivitat a la botiga (Wifi colꞏlectiva).
 Monitoratge i reputació on-line.
 Eines per millora el posicionament SEO i SEM.
 Enllaços patrocinats o SEM.
 Projectes de CRM i fidelització.
 Interactivitat (etiquetes NFC, Beacons, codis QR, etc.).
 Implantació d’etiquetes electròniques, sistemes de comptadors de persones.
 Big Data i cloud computing.
 Internet de les coses.
 Introducció d’eines gaming.
 Blockchain.
 Eines de biometria.
 Incorporació d’assistents de veu o tecnologia chatbot.
 Mcommerce.
 Instalꞏlació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de
guixetes i/o armaris amb el software corresponent).
- IMPORT SUBVENCIONABLE:
Fins al 70% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.
2. Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i
millora d’establiments.
- OBJECTE: Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals
buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al nucli històric i els seus
eixamples i la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats
municipals.
- REQUISITS:
Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000 €.
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- CONCEPTES SUBVENCIONABLES:
1. Respecte a la RECUPERACIÓ DE LOCALS BUITS:
 La compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de
la superfícies de venda annexionant un nou local.
Nota/. Queden incloses les despeses d’obres, projectes d’interiorisme,
instalꞏlacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.
2. Respecte a la REFORMA D’ESTABLIMENTS:
 La reforma d’establiments en parades de mercats municipals.
 La reforma o millora d’establiments comercials i serveis de parades de
mercat municipals sedentaris (on el solꞏlicitant n’acrediti la titularitat en, com
a mínim, els darrers 10 anys) i parades de mercats no sedentaris (on el
solꞏlicitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
- IMPORT SUBVENCIONABLE:
Subvenció de fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de
5.000 euros.
En el cas que tinguin interès a solꞏlicitar aquestes línies de subvenció, poden contactar
amb nosaltres, COM MÉS AVIAT MILLOR, al tel. 977128742 (A/A. Sra. Neus Torres Departament de Medi Ambient), i mirarem d’assessorar-los i ajudar-los en la tramitació
d’aquestes solꞏlicituds.
Cordialment,
Estivill Assessors
Reus, maig de 2021
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