Ajuts per a la promoció de l'ocupació i l'activitat
empresarial de Solsona | 2021

Línies de
subvenció

Persones
beneficiàries

Despeses
subvencionables

Despeses no
subvencionables

Requisits

Quantia
dels ajuts

1

2

3

4

Noves
activitats
econòmiques

Modernització
d'activitats
econòmiques
existents

Creació
de llocs
de treball

Projectes
d'autoocupació

Empreses que
iniciïn l'activitat
econòmica

Comerços i
serveis amb una
superfície inferior
a 400m2 a peu de
carrer i que faci
un any des que
van iniciar
l'activitat

Empreses que
incrementin llocs de
treball amb
persones que
estiguin a l'atur

Persones que es
donin d'alta
d'autònom

Inversions amb actius
fixos, béns d'equip,
instal·lacions i
edificacions
Import de traspàs
d'establiments comerços
i serveis

Senyalització
Cartellera de preus
Il·luminació eficient
Accessibilitat
Pantalles digitals
Millora de l'eficiència
energètica o sostenibilitat

Existències i matèria
prima
Material fungible
Assegurances

Qualsevol despesa que
no consti a l'apartat
anterior

Iniciar l'activitat
entre l'1 d'octubre
de 2020 i el 30
de setembre de
2021

Realitzar la inversió
entre l'1 d'octubre
de 2020 i el 30 de
setembre de 2021

inversió mínima
4000€

inversió mínima
1000€

Fins el 30% del cost
d'inversió

Fins el 40% de la
despesa elegible

amb un import màxim de
1500€

amb un import màxim de
1000€

L'import màxim de la subvenció, sumant les diferents
línies, és de 3000€
Preferiblement a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de
Solsona
Termini per presentar les sol·licituds: Fins al 30 de setembre (inclòs)
aleix.sole@adlsolcar.cat | @adlsolcar | 973.481009

Contractes laborals
que suposin un
increment de
plantilla

Quota d'autònoms
Justificar el rebut
de la quota dins
aquest període

Entre altres:
Càrrecs directius
Contractes de paraula
Contractes ja existents
Treballadors/es
autònoms

Ajut incompatible amb
la línia 3 "Creació de
llocs de treball"

Realitzar els
contractes laborals
entre l'1 d'octubre
de 2020 i el 30 de
setembre de 2021

1000€ per a cada lloc de
treball
+500€ si és primera
contractació per la persona
o tinguin el següent perfil:
Joves menors de 29 anys
Aturats de llarga durada,
Majors 45 anys
Dones
Famílies amb tots els
membres a l'atur
Persones amb discapacitat

Donar-se d'alta
d'autònom entre l'1
d'octubre de 2020 i el
30 de setembre de
2021

Fins el 65% de la quota
d'autònoms dels 12
primers mesos
amb un import màxim de
1200€

+300€ si l'empresa té
menys de 15
treballadors/es
amb un import màxim de
1800€ per cada lloc de
treball creat

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

