SUBVENCIONS A LES EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS, PER AFAVORIR L'IMPULS I LA
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT DE REUS
(RESUM)
Primera: Objecte

* LÍNIA 1: Foment a la creació i establiment d'empreses a Reus
Per a les empreses de recent creació amb un establiment a Reus i que realitzin una inversió
mínima de 10.000,00 € per la seva posada en funcionament.

* LÍNIA 2: Foment al manteniment d'un establiment o negoci a través d'un traspàs
Per a les empreses establertes a Reus, que adquireixen un negoci ja en funcionament, que
continuïn la seva activitat econòmica en el mateix establiment i que hagin realitzat una inversió
mínima de 10.000,00 € en despeses subvencionables.

* LÍNIA 3: Foment de la millora en les instal·lacions d'empreses i/o negocis ja existents a Reus
Per a les empreses establertes a Reus, que no siguin de recent creació i que realitzin una
inversió mínima de 10.000,00 € en reformar i/o modernitzar el seu negoci ubicat a Reus.
Segona: Beneficiaris
Requisits generals:
1. Ser titular d'una activitat econòmica o negoci ubicat a la ciutat de Reus amb els
corresponents permisos administratius inherents a l'activitat.
2. Presentar alguna de les formes jurídiques següents:
a) Quan es tracti d'una persona física estar degudament donada d'alta a Hisenda
Pública i la Seguretat Social i que la ubicació de l'activitat econòmica o negoci no sigui
en un domicili particular destinat a habitatge.
b) Quan es tracti d’una persona jurídica aquesta ha de ser privada i ha d'estar
degudament constituïda i inscrita en el corresponent registre públic.
c) Quan es tracti d'un ens sense personalitat jurídica s'haurà de designar un
representant o apoderat únic, i s'haurà d'indicar els compromisos assumits per cada
membre de l'ens (article 10.3 ordenança).

Requisits específics:

* LÍNIA 1: Foment a la creació i establiment d'empreses a Reus
1. Que l’activitat econòmica s’hagi iniciat del 1 d’octubre de 2016 al 16 d’octubre de 2017.
2. Que realitzin una inversió inicial mínima de 10.000,00 € en despeses subvencionables.

* LÍNIA 2: Foment al manteniment d'un establiment o negoci a través d'un traspàs
1. Que s’hagi realitzat el canvi de titularitat del negoci a través d’un traspàs d’un negoci en
funcionament ubicat a Reus entre el 1 d’octubre de 2016 al 16 d’octubre de 2017.
2. Que realitzin una inversió mínima de 10.000,00 € en despeses subvencionables.

* LÍNIA 3: Foment de la millora en les instal·lacions d'empreses i/o negocis ja existents a Reus
1. Que l’activitat tingui una antiguitat mínima d’obertura al públic d’un any des de la
publicació de la corresponent convocatòria (13/05/17) (l'inici de l'activitat s'acreditarà
mitjançant l'alta a l'IAE o l’alta censal).
2. Que realitzin una inversió mínima de 10.000,00 € entre el 1 d’octubre de 2016 al 16
d’octubre de 2017 en despeses subvencionables en reformar i/o modernitzar el seu
negoci.
Cinquena: Sol·licituds
1. La sol·licitud normalitzada.
2. Alta del Cens model 036/037 d’Hisenda Pública que justifiqui la ubicació física a Reus.
3. Títol sobre l’establiment (Contracte de lloguer, escriptura de compra del local)
4. Projecte explicatiu on es detalli quina activitat econòmica s'ha iniciat o es vol iniciar,
quina activitat s'ha adquirit a través d'un traspàs, especificant la inversió de millora
realitzada o prevista, o quines reformes de millora s'han fet o hi ha previstes realitzar
en el negoci ja existent.
5. Dades bancàries per efectuar el pagament de l’import de la subvenció, en cas de ser
concedida.

Sisena: Termini de presentació de sol·licituds de la subvenció
Fins el 16 de octubre de 2017 inclòs.
Vuitena: Quantia de subvenció
Línia 1: 2.000 €
Línia 2: 2.000 €
Línia 3: 2.000 €
Tretzena: Despeses subvencionables
Despeses subvencionables:
a) Projectes tècnics d’enginyeria, d’interiorisme, de decoració o arquitectura, que es
produeixin en les instal·lacions on es duu a terme l’activitat empresarial.
b) Obres: Reforma parcial o integral de les instal·lacions on es duu a terme l’activitat
empresarial.
c) Instal·lacions: electricitat, gas, aigua, sanejament, incendis, aire condicionat, estalvi
energètic i totes les necessàries per desenvolupar l’activitat en les instal·lacions on es
duu a terme l’activitat empresarial.
d) Mobiliari per l’activitat.
e) Equipament tècnic i informàtic: projectes de tecnologia de la informació, hardware,
programari, comerç electrònic i elements informàtics.
f) Imatge exterior: rètol, façana i aparadors.
g) Registre de marques i patents.
h) Despeses notarials i registrals
En cap cas esdevindrà despesa subvencionable:
 Les existències
 Drets de traspàs
 Cartera de clients
 Les despeses financeres
 Les despeses d’assessoria jurídica o financera
 Les despeses pericials i les despeses d’administració específiques








Les despeses de garantia bancària
Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els
impostos personals sobre la renda
Els interessos deutors dels comptes bancaris.
Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
Les despeses de procediments judicials.
Amortitzacions de qualsevol naturalesa

Catorzena: Justificació i pagament de les subvencions
El beneficiari haurà d’aportar la següent documentació:
1. Factures de la inversió realitzada.
2. Rebuts de la inversió realitzada, que justifiquin el pagament.
3. En el cas de dur a terme un traspàs, el contracte del traspàs o la compra-venda del
negoci amb l'inventari on s'especifiquin els conceptes relatius a la inversió en
immobilitzat i el seu valor. En el cas que aquesta informació no hi consti especificada,
es pot presentar un annex al contracte signat per ambdues parts (comprador i
venedor) amb l'inventari detallat.
4. En el cas de realitzar la reforma de millora, adjuntar fotos d’abans i després de les
reformes realitzades, si és el cas.
5. Pla d'empresa.
El pagament de la subvenció es farà un cop aprovat el compte justificatiu, d’acord amb la
documentació presentada amb la sol·licitud.

