
 

 

SUBVENCIONS PER LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS FIRALS SECTORIALS, 

MULTISECTORIALS I PROFESSIONALS A CATALUNYA 

 

SECTOR COMERÇ I ELS SERVEIS 

Objectiu 

Promoure la participació en fires d´empreses de comerç i de serveis, per potenciar la 

comercialització dels seus productes. 

Beneficiaris 

Empreses de comerç i de serveis 

Tipologia d´accions subvencionables: 

Participació com a expositor  a les activitats firals inscrites en el Registre d´Activitats  Firals. 

Quantia de la subvenció: 

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000€. 

 

SECTOR ARTESANÍA 

Objectiu 

Promoure la comercialització d´artesania i fomentar-ne la competitivitat i la qualitast mitjançant 

la participació d´empreses artesanes en fires i salons relacionats amb l´activitat artesanal. 

Beneficiaris 

Empreses que desenvolupin activitats relatives al Repertori de families d´oficis artesans publicat 

a l´annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre , sobre activitat artesanal (DOGC núm. 6786 

de 12.1.2015). 

S´exclou expressament l´artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l´esmentat 

Repertori d´oficis artesanas. 

Tipologia d´accions subvencionables: 

Participació mitjançant stands  en fires i salons i estiguin relacionats amb l´activitat artesanal. 

Quantia de la subvenció:  

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un ajut màxim de 5.000€. 



 

SECTOR DE LA MODA 

Objectiu 

Estimular i promoure la participación individual dels dissenyadors i marques de moda en 

showrooms comercials internacionals temporals de moda i/o fires internacionals .Augmentar la 

presencia de dissenyadors i marques catalanes a l´exterior i potenciar la diversificació de 

marques. 

Beneficiaris 

Empreses de disseny de moda que participin en espais de venda efímers temporals 

internacionals. 

Tipologia d´accions subvencionables: 

Participació com a expositors en showrooms i/o fires o altres esdeveniments similars 

internacionals que es realitzin fora de Catalunya i l´Estat Espanyol. 

Quantia de la subvenció:  

Per PIMES: 

-Per fires, showrooms comercials i altres similar que tinguin lloc a la UE, fins al 20% de les 

despeses subvencionables. 

-Per fires, showrooms comercials i altres similar que tinguin lloc fora de  la UE, fins al 50% de les 

despeses subvencionables. 

Per microempreses i autònoms: 

-Per fires, showrooms comercials i altres similar que tinguin lloc a qualsevol ciutat fora de 

Catalunya i de l´Estat Espanyol, fins al 50% de les despeses subvencionables. 

La máxima quantia que es podrá otorgar per beneficiari será 5.000€. 

 

Per a més informació: Joaquin Novales 
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