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 Ajut per la Internacionalització de la Moda – CCAM 

data límit 8 de maig 

 

La Generalitat de Catalunya mitjançant el Consorci de Comerç Artesania i 

Moda, ens informa que ja ha posat en marxa la línia d’incentius adreçada a 

estimular i promoure la participació individual dels dissenyadors i marques de 

moda en fires internacionals i/o showrooms comercials internacionals 

temporals de moda. Aquesta línia té com a objectiu augmentar la presència de 

dissenyadors i marques catalanes a l’exterior i potenciar la diversificació de 

mercats.  

 

Aquesta línia d’ajuts va adreçada a empreses de moda Micro, Petites i 

Mitjanes amb seu a Catalunya.  

 

Quantia de l’ajut per a les petites i mitjanes empreses: 

 

- Per fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc a la Unió 

Europea, fins el 20% de les despeses subvencionables.  

 

- Per fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc fora de la 

Unió Europea, fins el 50% de les despeses subvencionables. 

 

La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 6.000€ 

 

Quantia de l’ajut per a les micro empreses i autònoms:  

 

- Per fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc a qualsevol 

ciutat fora de Catalunya i l’Estat Espanyol, fins el 50% de la despesa 

realitzada.  

 

La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 6.000€ 

 

Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud on s’inclouran totes 

les fires a les que participi. Són susceptibles de ser subvencionades aquelles 

fires per les que no s’hagi rebut cap altre ajut pel mateix concepte. 
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Segons la nova normativa de CCAM, aquest any la tramitació s’ha de fer 

directament des de les empreses. Es a dir, TEXFOR NO podrá tramitar 

la sol·licitud de l’ajut pertinent.  

 

Per tramitar l’ajut cal entrar al següent link: 

 

http://www.ccam.cat/ca/Cos/serveistramits:incentius:subvencions_2017  

 

Una vegada dins de la pàgina web de la que us hem donat el link, heu d’entrar 

a l’apartat Tramitar Programa per a la internacionalització de la 

moda. En aquest mateix apartat també trobareu les resolucions pertinents en 

relació a l’ajuda. 

 

A la normativa adjunta trobaràs tota la informació sobre conceptes 

subvencionables, requisits que l’empresa ha de complir, documentació a 

presentar per la liquidació de l’ajut, entre d’altres.  

 

Per més informació no dubtis a contactar amb el nostre Dep. de Promoció 

Internacional International@texfor.es  
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NORMATIVA 2017 
 
 

Normativa específica del Programa : Subvencions per a la internacionalització 
de la moda. Participació com a expositors en showrooms i/o fires o altres 
esdeveniments similars internacionals que es realitzin fora de Catalunya i de 
l’Estat Espanyol. 
 
Objecte 
Estimular i promoure la participació individual dels dissenyadors i marques de moda en 
showrooms comercials internacionals temporals de moda i/o fires internacionals. 
Augmentar la presència de dissenyadors i marques catalanes a l’exterior i potenciar la 
diversificació de mercats. 
 

Normativa genèrica dels ajuts de la CCAM 
 
Beneficiaris/àries 
Empreses de disseny de moda que participin en espais de venda efímers temporals 
internacionals. 
 
Requisits 
Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les 
diferents actuacions sigui 1.000,00 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires de, 
com a mínim, 500,00 euros. 
Que el sworoom, fira, etc. es faci fora de l’Estat Espanyol. 
 
Tipología d’accions subvencionables 
Participació com a expositors en showrooms i/o fires o altres esdeveniments similars 
internacionals que es realitzin fora de Catalunya i del l’Estat Espanyol. 
 
Quantia de la subvenció 
Petites i mitjanes empreses: 

 Per fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc a la Unió Europea, 
fins el 20% de les despeses subvencionables. 

 Per fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc fora de la Unió 
europea, fins el 50% de les despeses subvencionables. 

Per microempreses i autònoms: 

 Per fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc a qualsevol ciutat 
fora de Catalunya i l’Estat Espanyol, fins el 50% de les despeses subvencionables. 

La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà 6.000,00 euros. 
 
 
 



           
 

Despeses subvencionables 

 Transport i assegurança de la col·lecció / productes a exposar. 

 Contractació de l’espai on es faci el showroom / exposició. 

 Producció de l’espai del shworoom / exposició. 

 Muntatge i desmuntatge del showroom / exposició sempre que es realitzi per 
compte aliè. 

 Promoció de la participació al showroom / exposició. 
 
 
Criteris d’atorgament 
 
Es valoraran els criteris següents d’acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 
punts: 

 Importància, prestigi i reconeixement de l’esdeveniment (fins a 20 punts) 

 Valoració dels indicadors declarats en relació a la mida de l’empresa i el producte que 
comercialitza (fins a 10 punts) 

 Concordança entre l’objectiu d’assistència a la fira i el pla d’expansió internacional de 
l’empresa (fins a 50 punts) 

 Finançament de l’actuació (fins a 20 punts) (import de recursos propis, import d’ajuts 
i subvencions i import d’altres conceptes) 

 En cas de resolució d’empats en puntuacions, es donaran fins a 10 punts addicionals, 
als projectes en que el sol·licitant hagi participat en menys de sis edicions. 

 
Observacions 
Els projectes s’han de dur a terme des de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017. 
Només es pot presentar una sol·licitud per beneficiari, malgrat que cada sol·licitud pot 
incloure més d’una acció. 
En concurrència competitiva. 
 
Termini 
Publicació al DOGC el 30 de març de 2017. Període de sol·licitud del 3 d’abril al 8 de maig de 
2017. 
 
Documentació específica per a la justificació 
Els beneficiaris dels ajuts han de presentar la documentació següent: 

- Relació de despeses de les actuacions i inversions, per ordre cronològic on consti la 
descripció completa de les factures. Totes les factures hauran d’anar a nom de 
l’empresa sol·licitant de l’ajut. 

- En el cas que la reserva de l’actuació s’hagi realitzat abans de l’any en curs, cal 
presentar certificació de l’organització justificant que aquella despesa s’ha fet per 
aquell esdeveniment 

- Breu memòria explicativa de les actuacions realitzades. 

 



           
 

Amb caràcter general, independentment del programa d’incentius de què es tracti, les 
persones beneficiàries han de complir els requisits següents: 
 
 
a) En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, donar ocupació, almenys, a un 2% 

de treballadors amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors de l’entitat, o 
bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el que disposen l’article 42 del Reial 
decret legislatiu 1/2013, de29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial 
decret 364/2005, de 8 d’abril i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la 
quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses d e50 o 
més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al 
seu compliment. 

 
b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així 

com les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes amb el Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. S’haurà de mantenir al llarg de tot el 
procediment. 

            Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració 
Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat 
Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial 
dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa 
especial.  

 
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de 

beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE 
núm. 276, de 18.11.2003).  

 
d)  Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i          

 detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi 
en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el 
cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.  

 
e)  Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de 

gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).  
 
f)  No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en 

matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions 
laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la 
convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions 
de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han 



           
 

estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les 
quantitats requerides per aquest concepte.  

 
g)  Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als 

articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 
3791A, de 31.12.2002). 

 
h)  Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 

31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, 
pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d'acord amb les 
modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de 
reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

 
i)  Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral 

i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de 
discriminació laboral entre homes i dones, respectant allò que estableix l'article 45 de 
la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.  

 
j)  En el cas de les associacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició 

transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de 
modificació de l'anterior.  

 
k)  No trobar-se en situació de crisi. 
 
l)  No haver superat la quantitat màxima d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa 

en el període de 3 exercicis fiscals.  
 
m)  En el cas que els beneficiaris siguin persones físiques empresàries estar donat d'alta 

en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.  
 
n)  Que l'entitat o empresa sol·licitant, si s'escau, estigui inscrita en el registre públic 

corresponent.  
 
o)  En el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de 

generar drets d'autor complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.  
 
p)  Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres ajuts públics o privats per a 

la mateixa activitat) 
 
q)  Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.  
 



           
 

 
El compliment d’aquests requisits s’ha d’acreditar mitjançant la signatura de les declaracions 
que inclou l’imprès de la sol·licitud de l’ajut. El fet de presentar aquestes declaracions 
responsables faculta l’òrgan competent de l’Administració per fer, en qualsevol moment, 
telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives 
necessàries per verificar la conformitat de les dades d’aquestes declaracions. 
 
DATA DE L’ACTUACIÓ I JUSTIFICACIÓ 
 
Les actuacions per a les quals se sol·liciti l’incentiu s’han d’iniciar de manera efectiva durant 
l’any 2017. 
La justificació econòmica de l’actuació (factures i justificants de pagament) sigui de l’any 
2017. De manera excepcional, es poden admetre justificants dels exercicis anterior o 
posterior a l’any 2017, sempre que s’acrediti que l’actuació s’ha realitzat durant l’any 2017. 
 
 
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 
1)  El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de 

concurrència competitiva que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, mitjançant el prorrateig de l'import global màxim 
destinat a aquestes subvencions, tenint en compte, a l'hora de determinar el seu 
import, la puntuació obtinguda de les sol·licituds presentades.  
 

2)  L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la persona que ocupi el 
càrrec de cap de l'Àrea de Comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya.  
 

3) Les sol·licituds les valorarà un òrgan col·legiat, la Comissió de valoració, la qual 
elaborarà l'informeproposta, que estarà integrada per la persona que ocupi el càrrec 
de cap de l'Àrea de Comerç, la persona que ocupi el càrrec de cap de l'Àrea de Moda, 
la persona que ocupi el càrrec de cap de l'Àrea d'Artesaniai la persona que ocupi el 
càrrec de cap de l'Àrea de Serveis Compartits. Prèviament, l'Àrea responsable de 
cada programa valorarà els projectes de la seva línia d'actuació i presentarà a la 
comissió de valoració el corresponent informe tècnic previ d'avaluació dels projectes 
per ser analitzat per part de la comissió.  
 

4) Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució 
provisional de concessió de les subvencions, d'acord, si escau, amb l'informe de 
l'òrgan encarregat de valorar les sol·licituds. Aquesta proposta de resolució 
provisional es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al 
Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
(http://tauler.gencat.cat ), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres 



           
 

mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els 
mateixos efectes. No obstant això, quan un sol·licitant que sigui persona física no 
hagi autoritzat la seva notificació per mitjans telemàtics, també es publicarà al tauler 
d'anuncis físic de la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i als 
dels serveis territorials del Departament d'Empresa i Coneixement.  
 

5) La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licituds que es 
proposa estimar i la llista de sol·licituds que es proposa desestimar amb indicació dels 
motius de la desestimació. També ha de contenir les sol·licituds que formen part de 
la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la ISSN 1988-298X 
http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 8/20 Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya Núm. 7335 - 23.3.2017 CVE-DOGC-A-17079011-2017 puntuació obtinguda 
i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida. En el supòsit que alguna de 
les persones proposades per ser beneficiàries de la subvenció no l'accepti o desisteixi 
de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a la persona o persones sol·licitants 
proporcionalment, sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les 
sol·licituds següents amb igual puntuació. En el cas de documents que ja es trobin en 
poder de qualssevol dels departaments de la Generalitat de Catalunya, en aplicació 
del que preveu l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, la seva aportació es pot 
substituir per una declaració de la persona sol·licitant conforme no hi ha hagut 
modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i 
l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació. En el cas que s'hagin produït 
modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de 
vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment 
pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.  
 

6) Les persones sol·licitants poden presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils 
des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de 
concessió, que es tindran en compte en el moment de resoldre. Si les persones 
proposades com a beneficiàries no presenten cap al·legació, dins d'aquest termini, 
s'entendrà que accepten tàcitament la concessió de la subvenció.  
 

7) L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la 
documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que 
figuren a la sol·licitud.  
 

8) S'entén que les persones interessades desisteixen de la sol·licitud si no presenten la 
documentació prevista als apartats anteriors, si escau, dins del termini esmentat. 8.9 
L'òrgan instructor formularà la proposta definitiva de resolució de les subvencions a 
la vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació 
addicional presentada per les persones beneficiàries proposades, de les acceptacions 
i de les comprovacions realitzades, si escau, i l'elevarà a l'òrgan resolutori. 



           
 

 
NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
 
1) L'òrgan competent per dictar la resolució és el/la director/a del Consorci de Comerç, 

Artesania i Moda de Catalunya. 
 

2)  El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar 
des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.  
 

3) Prèviament a la concessió de les subvencions l'òrgan concedent ha de resoldre sobre 
la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar-ho a les persones 
interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya ( http://tauler.gencat.cat ), sens perjudici que pugui utilitzar 
addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la 
notificació individual i té els mateixos efectes. No obstant això, quan un sol·licitant 
que sigui persona física no hagi autoritzat la seva notificació per mitjans telemàtics, 
també es publicarà al tauler d'anuncis físic de la seu del Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya i als dels serveis territorials del Departament 
d'Empresa i Coneixement. Contra la resolució d'inadmissió o de desistiment dels 
ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant 
el/la conseller/a d'Empresa i Coneixement en el termini d'un mes, a comptar de 
l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article 121 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 

4) La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a 
mínim, la identificació de la persona o entitat sol·licitant a la qual es concedeix la 
subvenció, l'import i, si escau, el percentatge subvencionat del pressupost de 
l'activitat, el termini de justificació de l'execució de l'objecte de la subvenció i el seu 
caràcter de minimis d'acord amb el Reglament (CE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 
de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament 
de la Unió Europea als ajuts de minimis.  
 

5) Aquesta resolució es notificarà a la persona o l'entitat interessada mitjançant la seva 
publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
((http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment 
altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual ISSN 
1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 9/20 Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya Núm. 7335 - 23.3.2017 CVE-DOGC-A-17079011-2017 i té els 
mateixos efectes. No obstant això, quan un sol·licitant que sigui persona física no 
hagi autoritzat la seva notificació per mitjans telemàtics, també es publicarà al tauler 



           
 

d'anuncis físic de la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i als 
dels serveis territorials del Departament d'Empresa i Coneixement.  
 

6)  En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis 
mesos s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada, d'acord amb l'article 54.2.e) 
de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
 

7) Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via 
administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant el/la conseller/a d'Empresa i 
Coneixement en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la 
resolució, segons el que estableixen l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 76 de la 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 
 
OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l'acció 
subvencionada. El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya estableix un 
procediment de no menys del 10% de mostreig per comprovar els justificants que consideri 
oportuns i que li permetin tenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la 
subvenció, per la qual cosa pot requerir al beneficiari la remissió dels justificants de despesa 
subvencionats. La selecció de la mostra es fa pel procediment de mostreig aleatori simple, 
mitjançant un programa informàtic específic (full de càlcul). 
 
Els/les beneficiaris/àries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació 
administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent. 
 
RÉGIM DE COMPATIBILITAT DELS AJUTS 
 
L'ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no serà superior a 200.000 
euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquestes quantitats estan 
expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat. 
En base al que estableix el reglament de minimis de la Comissió Europea, aquets ajuts no es 
poden acumular a cap altre ajut estatal corresponent a les mateixes despeses elegibles si 
aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat d'ajut superior establerta per les 
circumstàncies concretes de cada cas en un reglament d'exempció per categories o en una 
decisió adoptada per la Comissió. 


