Ajuts a la dinamització econòmica del Centre Històric
Convocatòria 2022

LÍNIES DE SUBVENCIÓ (QÜESTIONS PARTICULARS)
Línia

a.

Ajut per inici
de l'activitat

Què es subvenciona?

Qui pot
Import de la subvenció?
demanar l'ajut?

Despeses d'arrendament d'un
immoble situat al Centre
Persona titular
Històric, en el qual s'hi hagi
del nou negoci
instal·lat un nou negoci a partir
de l' 1/10/2021

Import equivalent a tres
mensualitats del lloguer,
impostos no inclosos, amb el
topall màxim de 5 €/m2
mensuals

QÜESTIONS GENERALS A TOTES LES LÍNIES
Altres requisits

Cal tenir resolts favorablement
tots els tràmits de legalització
(permís de funcionament de
l'activitat)

Inversió mínima de 2.000 €

Ajut per
b. realització
d'obres

El negoci s'ha d'haver iniciat a
partir de l' 1/10/2021

L'execució de la inversió pot
haver estat anterior (a partir de
l' 1/10/2020)

Ajuts per
c. adquisició
d'un traspàs

Despeses d'arrendament d'un
immoble situat al Centre
Històric, el qual allotgi un
negoci que hagi estat objecte
de traspàs a partir de l'
1/10/2021

Persona que
hagi adquirit el
negoci en
traspàs

Import equivalent a tres
mensualitats del lloguer,
impostos no inclosos, amb el
topall màxim de 5 €/m2
mensuals

Quin és l'import
I si no hi ha despeses Presentació de
màxim de subvenció? de lloguer (el local és sol·licituds
de propietat)?

La subvenció s'ha de demanar
quan el negoci ja estigui obert

Realització d'obres en locals del
Centre Històric associades a
l'obertura d'un nou negoci
Qui hagi
realitzat la
inversió (tant si
75% de la inversió
és el/la titular
del negoci com
la propietat)

Quins negocis s'hi poden Un mateix negoci pot
acollir?
sol·licitar més d'una línia
de subvenció?

La línia b) és compatible
amb qualsevol de les altres
dues línies

Les línies a) i c) són
recíprocament excloents

L'import màxim que
pot percebre un/a
mateix/a
beneficiari/ària és de
3.000 €

Fins el 30/9/2022 (inclòs)

Enllaç al

Formulari:
formulari
En cas que la persona
Tant els locals comercials
titular del negoci sigui
en planta baixa (activitats
alhora propietària del
Cal tenir resolts favorablement comercials i de serveis)
local, la subvenció
tots els tràmits de legalització com en plantes superiors
Si el/la sol·licitant s'ha serà de 5 €/m2
Presentació: Accés al
En cas que un mateix
(permís de funcionament de
(oficines i activitats
tràmit
negoci vulgui sol·licitar
presentat a dues
mensuals per tres
l'activitat i permís d'obres)
professionals)
dues línies d'ajut, caldrà
línies, l'ajut màxim
mesos
presentar una sol·licitud
total (suma de les
per cada subvenció (no es dues línies) és de
poden sol·licitar dues línies 3.000 €
amb un mateix formulari)
Cal tenir resolts favorablement
tots els tràmits de legalització
(permís de funcionament de
l'activitat)

Hi ha d'haver un contracte de
traspàs
Cal haver tramitat el canvi de
titularitat de la llicència

