SUBVENCIONS PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOVES
ACTIVITATS ECONÒMIQUES A CARDONA I LA
COROMINA VINCULADA A LA CREACIÓ D’UNA
NOVA EMPRESA, I A LA MILLORA D’INNOVACIÓ I
COMPETITIVITAT DELS ESTABLIMENTS
COMERCIALS I DE SERVEIS. ANY 2022.
QUÈ HE DE FER PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD?
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
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LÍNIES DE SUBVENCIÓ

 Les dues línies de subvenció
són excloents entre sí
 Només 1 subvenció per NIF

1.- Implantació de noves activitats econòmiques
Els projectes destinats a la constitució de noves activitats empresarials a Cardona,
principalment en locals buits de planta baixa del nucli antic de Cardona o de la
Coromina.
2.- Millora d’innovació i de competitivitat d’un establiment comercial o de serveis
Els projectes que tenen com a finalitat una millora d’innovació i de competitivitat
d’un establiment comercial o de serveis.

QUI POT DEMANAR L’AJUT? PERSONES BENEFICIÀRIES
1.- Implantació de noves activitats econòmiques
• Persones físiques o jurídiques que per compte propi:
- iniciïn una nova activitat empresarial
- mitjançant un traspàs continuïn una activitat existent
• Principalment en un local buit de planta baixa del nucli antic

 Si l’activitat es desenvolupa en un
local que no está ubicat en una
planta baixa del nucli antic, també es
pot sol·licitar la subvenció si es
compleixen els requisits

2.- Millora d’innovació i de competitivitat d’un establiment comercial o de serveis
• Persones físiques o jurídiques titulars de la llicència d’activitats econòmiques d’establiments comercials o de
serveis, que tinguin un mínim de 2 anys des de la seva implantació al municipi
• Que hagin realitzat una millora del seu negoci per fer-lo més innovador i competitiu

CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES


Ser el/la titular de la llicència d’activitats econòmiques.



Tenir el domicili social o disposar d’un centre de treball estable, al municipi de Cardona.



No haver reduït sense motiu justificat la plantilla durant els sis mesos anteriors a la data de formalització dels
contractes laborals.



Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries de qualsevol classe i davant la Seguretat
Social.



No ser deutores per cap concepte de la hisenda municipal



Complir la resta de requisits i tràmits procedimentals que exigeixen les bases reguladores dels ajuts
Exclosos els establiments comercials de més de 400 m2

 Compatible amb altres ajuts si:
- es justifiquen despeses diferents
a les d’altres subvencions

QUINES DESPESES SÓN SUBVENCIONABLES?
1.- Implantació de noves activitats econòmiques

o bé

- la suma dels ajuts que s’han rebut
no superi el 100 % de la despesa
justificada

Despeses necessàries per a l’obertura del nou negoci empresarial, efectuades entre el dia 1 d’octubre
de 2021 i el 30 de setembre de 2022, com:
 Imatge exterior de l’establiment
 Adequació interior de l’establiment, millora i manteniment dels locals: obres, pintura
instal·lacions
 Despeses de lloguer o compra del local
 Altres despeses necessàries per a l’inici de l’activitat com:
- traspàs del negoci
- despeses de gestoria (no quotes), tràmits per donar d’alta la nova activitat
- altes de serveis
- creació d’una pàgina web o altres vies de promoció i comercialització
- material, existències
 Creació de llocs de treball (contracte indefinit)

i

QUINES DESPESES SÓN SUBVENCIONABLES?
2.- Millora d’innovació i de competitivitat d’un establiment comercial o de serveis
 Innovació del producte: canvis significatius en les característiques dels productes i serveis
 Innovació del procés que suposi canvis significatius en els mètodes de producció i/o
distribució
 Innovació d’organització: nous mètodes de treball per al millor coneixement i millor
aprofitament dels recursos del negoci
 Innovació de comercialització: nous processos o mètodes de comercialització, com nous
sistemes de promoció, nous canals de distribució, noves polítiques de preus, la nova imatge
de l’establiment, digitalització de l’empresa per a venda online, etc.
 Despeses de lloguer o compra del local, si s’estableix un nou contracte
L’òrgan competent valorarà si la inversió implica una millora d’innovació i competitivitat en el negoci, i per
tant que aquesta sigui subvencionable

CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ
1- Les persones sol·licitants han de complir els requisits (art.2 de les bases)
2- Estricte ordre d’entrada de les sol·licituds (fins al 30 de setembre) i, fins l’esgotament del crèdit
pressupostari
3- A més, per a la valoració de les sol·licituds de la línia Millora d’innovació i de competitivitat d’un establiment
comercial o de serveis (les sol·licituds de la línia 2 valorades amb menys de 20 punts no podran optar a la
subvenció):


La innovació del procés que suposi canvis significatius en els mètodes de producció i/o distribució (fins a 20 punts)



La innovació de comercialització: nous processos o mètodes de comercialització, com nous sistemes de promoció, nous
canals de distribució, noves polítiques de preus, la nova imatge de l’establiment, etc. (fins a 20 punts)



La innovació de comercialització per digitalització del negoci (fins a 20 punts)



La innovació del producte: canvis significatius en les característiques dels productes i serveis (fins a 20 punts)



La innovació d’organització: nous mètodes de treball per al millor coneixement i millor aprofitament dels recursos del
negoci (fins a 20 punts)

QUANTIA DE LES SUBVENCIONS
1.- Implantació de noves activitats econòmiques
Màxim del 50% del pressupost protegible fins a un màxim de 600 €
Es pot completar fins a un màxim de 1.650 € d’acord amb els criteris següents:
- Ubicació en un local de planta baixa del nucli antic de Cardona o la Coromina .... 600 €
- Creació de llocs de treball amb un contracte indefinit (màxim 2) .......................... 150 € (1 lloc) / 300 € (2 llocs)
- Nou contracte de lloguer o compra del local ........................................................... 150 €
2.- Millora d’innovació i de competitivitat d’un establiment comercial o de serveis

Màxim del 50% del pressupost protegible fins a un màxim de 800 €
Es podrà completar fins a un màxim de 1.250 € d’acord amb:
- Creació de llocs de treball amb un contracte indefinit (màxim 2) .......................... 150 € (1 lloc) / 300 € (2 llocs)
- Nou contracte de lloguer o compra del local ........................................................... 150 €

SOL·LICITUD, ATORGAMENT, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
• Presentació de sol·licituds fins al 30 de setembre
• Revisió i valoració de les sol·licituds (requeriments 10 dies hàbils)
• Atorgament: Junta de Govern
• Notificació electrònica a les persones sol·licitants
• Acceptació de la subvenció, es presumeix amb la presentació de la sol·licitud
• Justificació de la subvenció fins a 30 de novembre
• Revisió de les justificacions (requeriments 5 dies hàbils)
• Aprovació del pagament de les subvencions: Junta de Govern
• Notificació electrònica a les persones sol·licitants

DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD


Còpia del DNI, NIE, CIF o document equivalent (vigent)






Persones jurídiques, un exemplar de l’escriptura de constitució i poders o autorització del representant
Model 036 de declaració censal d’activitats econòmiques o qualsevol altra documentació oficial que ho acrediti
Memòria quantificada de la inversió que s’ha realitzat i pressupost de les actuacions desenvolupades
Relació de despeses per les quals es sol·licita la subvenció, segons el model que es podrà descarregar del formulari de
sol·licitud
Previsió de contractació de treballadors i còpia del contracte o contractes laborals concertats per cobrir les places de nova
creació, segons el cas
Còpia del contracte de lloguer o compra del local, segons el cas
Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries
Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions amb la Seguretat Social
Fitxa de dades bancàries







 A més, per a la implantació de noves activitats econòmiques: pla d’empresa

COM PRESENTAR LA SOL·LICITUD?
https://cardona.cat

La
sol·licitud
es
presentarà
telemàticament a través de la seu
electrònica
https://cardona.eadministracio.cat

SEU ELECTRÒNICA
1

Catàleg de tràmits

2

Seleccioni matèria: Subvencions

3

Sol·licitud d’ajut extraordinari
per a professionals i microempreses
titulars de bars, restaurants i centres
d’estètica de Cardona
3

4
4

Tramitació Electrònica

Identificació electrònica amb idCAT mòbil
2

1

3

REPRESENTACIÓ
Comprovació de la identitat
Com actuo? Interessat / Representant

FORMULARI
Representació: Dades personals

FORMULARI Exposa / Sol·licita

FORMULARI Exposa / Sol·licita

FORMULARI Exposa / Sol·licita

FORMULARI Documentació
obligatòria: DNI/NIE

DOCUMENTS
Documentació obligatòria:
- Model 036
- Memòria detallada de l’activitat

DOCUMENTS
Documentació obligatòria:
- Relació de despeses
- Dades Bancàries
Si deixem camps obligatoris en blanc, no
podrem avançar:

DOCUMENTS
Documentació obligatòria:
- Certificat d’estar al corrent de pagament les
obligacions tributàries
- Certificat d’estar al corrent de pagament les
obligacions amb la Seguretat Social

DOCUMENTACIÓ SEGONS EL CAS

SIGNAR

JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
Apareix tot el formulari que hem emplenat
Abans de signar:
- Repassar-ho tot
- Obligatori marcar les caselles d’informat de protecció de dades i conforme el contingut és cert

JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
-

Número i data de registre

-

Tipus de document i extracte

-

Documents adjunts

JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
- Descarregar rebut
- Desar

TANCAR SESSIÓ

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb
Rosa Maria Lanaspa
rosamaria.lanaspa@adlsolcar.cat
Telèfon 938692287

