
MODIFICACIONS DE LES 

SUBVENCIONS LOCALS



Objectius principals de les modificacions de les 
Bases Reguladores de les Subvencions:

▪ L’adaptació als canvis legislatius derivats de l’entrada en vigor de la nova 
reforma laboral regulada al Real Decret- llei 32/2021 de 28 de desembre.

▪ La simplificació administrativa (facilitar la tramitació als beneficiaris/àries i la 
resolució de l’atorgament a l’equip tècnic).

▪ Contribuir amb els assoliments dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS), d’acord amb l’Agenda Local 2030.

▪ Afavorir el desenvolupament del teixit empresarial local, d’acord amb el 
projecte “Ocupem Locals buits”.



Estat actual de les Subvencions:

Aprovació 
inicial pel 
Ple de 
l’Ajuntament

31 de març 
de 2022

Publicació 
inicial al 
BOPT

Del 8 d’abril 
al 13 de 
maig de 

2022

Publicació 
definitiva al 
BOPT

Del 16 al 
20 de maig 

de 2022 

Del 30 de 
maig al 3 de 
juny de 2022

Aprovació de les 
convocatòries 
2022

Seran subvencionables aquelles despeses i inversions realitzades durant l’any de convocatòria (a partir de l’1 
de gener de 2022). Excepte aquelles en què s’estableixi una altre període a les bases reguladores.



Beneficiaris Subvencions

Ciutadania
Empresa 

constituïda
Nova 

Empresa

➢ Eficiència energètica

➢ Competitivitat del comerç i la millora de l’eix 
comercial

➢ Ajut a comercialització del producte Local

➢ Defensa del productor agrari

➢ Eficiència energètica

➢ Competitivitat del comerç i la millora de l’eix comercial

➢ Ajut a comercialització del producte Local

➢ Defensa del productor agrari

➢ Projectes Innovadors
➢ Contractació a treballadors en atur

➢ Ajut d’Alt Impacte

➢ Eficiència energètica

➢ Competitivitat del comerç i la millora de l’eix comercial

➢ Ajut a comercialització del producte Local

➢ Defensa del productor agrari

➢ Ajut a l’autoempresa

➢ Projectes Innovadors

➢ Contractació de persones aturades

➢ Ajut d’Alt Impacte



Projectes 
d’inversió 

innovadors en 
actius fixos

Per la 
implantació de 
nous sistemes 

tecnològics

Per la 
implementació 

de nous 
processos  

d’excel·lència

Per la 
realització de 

formació 
específica

Projectes 
Innovadors

10% del total del projecte d’inversió, 
amb un màxim de 3.000€

un 50% de la inversió amb un màxim de 
1.500 euros

800€ per haver aconseguit algun guardó o premi
500€ per acreditació i/o certificació
+15% de la inversió i/o despesa realitzada.

40% de la despesa amb un màxim de 1.000 euros

L’import màxim de la subvenció per empresa i per tots els conceptes serà de 8.000€.



Contractació 
de treballadors 

aturats

L’import màxim de la subvenció per empresa i per tots els conceptes serà de 8.000€.

• Contracte temporal estructural per Circumstàncies de 
la producció (generat per situacions ocasionals de 30 a 
60 dies)

• Contracte temporal estructural per Circumstàncies de 
la producció (generat per situacions ocasionals de 61 a 
89 dies)

• Contracte temporal estructural per Circumstàncies de 
la producció (generat per situacions imprevisible)

• Contracte fixe discontinus 

• Contracte indefinit 3.000 €/contracte

• Contracte indefinit per fomentar la integració de les 
persones d’Acció d’ocupació i professionalització 3.500 €/contracte

2.500€/contracte

800€/contracte

600€/contracte

400€/contracte



Foment de 
l’Autoempresa

2.500€/contracte

600€/contracte

400€/contracte
EMPRESES AMB LOCAL AFECTE

EMPRESES SENSE LOCAL AFECTE

Despeses 

Subvencionables

Amb Local:

a) Equipament informàtic, tecnològic, 
publicitat i màrqueting

b) Gestoria i assessorament

c) Quotes Seguretat Social

d) Informe tècnic o projecte

e) Lloguer local afecte

d) Taxes municipals d’obertura local

Sense Local

a) Equipament informàtic, tecnològic, 
publicitat i màrqueting

b) Gestoria i assessorament

c) Quotes Seguretat Social

Autònom/a

2.500€

SCP

3.000€

SCCL

4.000€

SLL

3.500€

Autònom/a

2.000€

SCP

2.500€

SCCL

3.500€
3.000€

SLL

SLL



Eficiència
Energètica i

Autoconsum

600€/contracte

400€/contracte

SLL

SLL

A2) Il·luminació eficient 

A1) Sistema de climatització i / o obtenció 
d’aigua calenta sanitària eficient

25% del projecte
Màx. 2.500€

600€/contracte

400€/contracte

SLL

Instal·lacions de generació d'energia elèctrica 
fotovoltaica AUTOCONSUM COMPARTIT

Instal·lacions de generació d'energia elèctrica 
fotovoltaica AUTOCONSUM INDIVIDUAL 30% del projecte

Màx. 2.500€ individual
i 4.500€ compartit



Despeses pròpies de 
l’activitat agrària 

Transformació i 
Comercialització 

del producte local

Recuperació de 
territori del 

municipi

Recuperació i 
Comercialització 
del producte 
agrari i forestal.

20% del total del projecte d’inversió, 
amb un màxim de 1.400€

L’import màxim de la subvenció per empresa i per tots els conceptes serà de 1.700€.

40% del total del projecte d’inversió, 
amb un màxim de 1.200€

30% del total del projecte d’inversió, 
amb un màxim de 1.400€



Nova inversió i 
reparació 

d’instal·lacions

Despesa per la 
defensa del 

paisatge agrari 

Defensa del 
productor 

agrari 

40% del total del projecte 
d’inversió, amb un màxim de 
1.000€

Màxim de 800€ de les despeses



Actius materials: 
maquinària i 

instal·lacions de 
nova adquisició

Actius 
immaterials o 

intangibles

Inversions 
empresarials d’alt 

impacte 

L’import màxim de la subvenció per empresa i per tots els conceptes serà de 20.000€. Bestreta de 3.000€ i la resta als 3 anys.

S’aplicarà una 

intensitat 

màxima del 

15%. 

Inversió imputable a l’ajut = 
(INVERSIÓ PROJECTE) x (Percentatge d’inversió segons tipus d’indústria) x 
(Percentatge d’inversió segons tipus de contractació)

Percentatge segons tipus d’indústria:
- Energètica, Tecnològica, Turística i Agroalimentària 90%
- Altres sectors 60%

Percentatge segons tipus de contractació:
- Discapacitat del 33% o superior  el 100%
- Majors de 45 anys i menors de 30 anys el 90%
- Altres el 60%



Renovació 
exterior i 

façana

Renovació 
interior

Foment de la 
competitivitat del comerç 

i la millora de l’eix 
comercial

L’import màxim de la subvenció per empresa i per tots els conceptes serà de 3.500€.

Propietaris de locals, amb activitat o sense
70% de la despesa (màxim de 800€)

Titulars d’activitat comercial
40% de la despesa (màxim de 400€)

Beneficiari es propietari i titular
50% de la despesa (màxim de 600€)

Titulars d’activitat comercial
30% de la despesa (màxim de 2.500€)

100% Cost de la llicència d’activitat i del 
projecte tècnic

100% cost 
llicència 

d’activitat

En cas de traslladat d’un comerç a la 
zona de prioritat comercial


