AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L´INFANT

Regidoria de Promoció Econòmica

Ajuts i subvencions que concedeix l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vandellòs i l' Hospitalet de l'Infant
1.- Programa d’Ajuts per al Foment de l’autoempresa
Concessió de subvencions destinades a la reinserció social-laboral mitjançant la creació del propi lloc de treball ( Autoocupació)
Conceptes Ajut

Quantia ajut

Import de la taxa municipal de llicencies d'obres per inici d'activitat

100%

Import de la taxa municipal per a l'obertura de l'establiment

100%

Quota de cotització al RETA (Regim Especial de Treballadors Autònoms) dels 12 primers
mesos

100%

Despeses del gestor o assessor dels tràmits d'alta de l’autònom o empresa

1.000 EUR en cas de cooperatives, 800 EUR per societats mercantils, 200 EUR per SCP i 100 EUR
per empresaris individuals, imports màxims

Cost de l'informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte o enginyer

50% import màxim de 800 euros.

Despeses de primera publicitat (3 mesos)

50% import màxim 350 euros.

La quantia d’ajut per tots els conceptes serà com a màxim de 2.400 € de les despeses justificades exclòs IVA
Termini convocatòria any 2018: 30 d'octubre

Bases
Sol·licitud, requisits i transferència bancària
2.- Incentius a la implantació de projectes innovadors i noves activitats estratègiques per al municipi
Conceptes Ajut
Inversió en actius fixos (1)
Ajut a la implantació de les noves Tecnologies (TIC)
Ajut a la creació neta d’ocupació (2)

Quantia ajut
10% de la inversió
(màxim de 3.000€ )

Requisits Inversió
Màquinaria, instal·lacions, Mobiliari, Patents i
marques i llicència d'activitats

50% de la inversió
màxim de 1.500€

Implantació de noves tecnologies

1.500€ per contracte màxim de
4.500€

Requisits Contractació

Ocupació neta, mínim 4 mesos de
contractació
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Aclariments conceptes Ajut
Inversió en actius fixos (1)

Ajut a la creació neta d’ocupació (2)

Quantia ajut

Requisits Inversió

Si l’empresa només està en la
tipologia de l’art 4d la intensitat
màxima d’ajut serà del 5%.

Màquinaria, instal·lacions, Mobiliari, Patents i
marques i llicència d'activitats

Si l’empresa només està en la
tipologia de l’art 4d la quantia
màxima d’ajut serà de 800 euros per
contracte i amb un màxim de 2400
euros anuals per empresa

Requisits Contractació

Ocupació neta, mínim 4 mesos de
contractació

Termini convocatòria any 2018: 30 d'octubre

Bases
Sol·licitud i transferència bancària
3.- Subvenció per a la contractació de treballadors aturats del municipi
Conceptes Ajut

Quantia ajut

La quantia màxima d’ajut serà de 1200 euros per persona contractada amb jornada complerta o parcial corresponents als costos de seguretat social, sent un màxim de 4000 euros anuals
per empresa(amb una antiguitat mínima de 12 mesos).
Termini convocatòria any 2018: 30 de novembre

Bases
Sol·licitud
4.- Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Conceptes Ajut
Actius materials
Actius immaterials o intangibles
Cost laboral personal

Quantia ajut
màx. 12%
màx. 10%
màx. 8%

Requisits Inversió
Inversió mín. 125.000€
Segons tipus d'industria

L’import a fons perdut i per projecte d’inversió Industrial d’empreses instal∙lades al
Municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és màxim 20.000 euros.

Termini convocatòria any 2018: 30 d'octubre

Bases
Sol·licitud i transferència bancària

Requisits Contractació

4 llocs, mín. 3 anys contracte
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5.- Subvenció per a la recuperació i comercialització de producte agrari
Conceptes Ajut

Quantia ajut

Explotació emplaçada al municipi i compatibles amb la DUN

20% de la inversió (màxim de 1.400€ )

Transformació i comercialització producte local

40% de la inversió (màxim de 1.200€ )

Recuperació de territori del municipi

30% de la inversió (màxim de 1.800€ )
Termini convocatòria any 2018: 30 d'octubre

Bases
Sol·licitud i transferència bancària

Requisits

6.- Subvenció eficiencia energètica
Conceptes Ajut

Quantia ajut

Requisits Inversió

A1) La intensitat màxima d’ajut que es concedirà és d’un 30% de la quantitat equivalent a la llicència municipal del projecte d’inversió
en eficiència , amb un màxim de 2.500 euros per projecte
A) Sector residencial
A2) Edificació tingui l'etiqueta de la certificació d'eficiència energètica: Tipus A: l’ajut del 100% dels cost de l´IBI en 4 anys Tipus B: ajut
del 50% del cost IBI en 2 anys

b) Sector empresarial

La intensitat màxima d’ajut que es concedirà és d’un 40% del cost del servei extern, amb un màxim de 500 euros per projecte

c) Sector Mobilitat

Les bonificacions a l´impost de vehicles estan previstos dins de les ordenances fiscals anuals de l´Ajuntament de Vandellòs i
l´Hospitalet de l´Infant
Termini convocatòria any 2018: 30 d'octubre

Bases
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SUBVENCIÓ PER AL PROGRAMA DE FOMENT DE LA COMPETITIVITAT DEL COMERÇ DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT.
Concepte

Quantia Subvenció

a. Millora de la retolació i la imatge externa ( façana ) dels establiments. Per fomentar la
modernització, la neteja i la percepció d’actualització de la imatge comercial.

a) Millora de la retolació i la imatge externa ( façana ) dels establiments. La quantitat total a
subvencionar serà del 30% de l’import, sense IVA, justificat mitjançant factura del proveïdor,
amb un màxim de 400,00€ per establiment

b. Millora de la il•luminació dels establiments. Donar suport a noves mesures d’eficiència
energètica.

b) Millora de la il•luminació dels establiments. Diagnosi i adequació tarifaria amb 100€ per
projecte.

c. Aplicar mesures efectives d’aparadorisme. Per incentivar la regeneració continuada de c) Aplicar mesures efectives d’aparadorisme. Assistència a fires i contractació de serveis externs
tots els comerços, augmentar la percepció col•lectiva de llibertat de compra i apostar per individualitzats en aparadorisme. La quantitat total a subvencionar serà del 40% de l’import,
l’exposició en format autoservei.
sense IVA, justificat mitjançant factura del proveïdor, amb un màxim de 200,00€
d) Fomentar accions orientades a minimitzar l´impacte visual d´un local tancat i afavorir la seva
transformació en local comercial. Ajut del 75% dels cost de l´IBI ( Impost de Bens Immobles),
d. Fomentar accions orientades a minimitzar l´impacte visual d’un local tancat i afavorir la proporcional als metres quadrats del local, en els propers 4 anys per aconseguir que un local
seva transformació en local comercial
buit en la zona de prioritat comercial és transformi en local comercial. Un ajut de 50% del cost
de l´IBI en els propers 4 anys per mantenir en condicions dignes un local tancat afavorint la
decoració i la bona imatge.
La quantitat total a subvencionar, sense IVA, justificat mitjançant factura, amb un màxim de 1000€ per establiment pel conjunt d’accions.
Termini convocatòria any 2018: 30 de setembre

Bases
Podran ser beneficiaris de les subvencions els autònoms, petites empreses ja existents i petites empreses de nova creació, que realitzin la seva activitat i tinguin
establert el seu domicili social al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, estant al corrent de les obligacions tributàries i fiscals, amb aquest Ajuntament.
* Per més informació 977 820 820

