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NOUS AJUTS ADREÇATS AL TEIXIT COMERCIAL I DE SERVEIS DE PROXIMITAT DE
SALOU
Els informem que des de l’Ajuntament de Salou s’han convocat ajuts adreçats al teixit
comercial i de serveis de proximitat de Salou per fer front al nou escenari post Covid-19.
Quines són les diferents línies d’ajuts?
1. LÍNIA 1: PER A PERSONES EMPRENEDORES AMB PROJECTES
D’AUTOOCUPACIÓ I L’AFAVORIMENT DE LA CREACIÓ DE NOVES EMPRESES,
AMB LOCAL ESTABLERT AL MUNICIPI DE SALOU.
Qui pot ser beneficiari d’aquest ajut?
Les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’una nova activitat, amb local
establert, o d’una nova delegació, al municipi de Salou i que s’implanti i estigui degudament
constituïda i inscrita en el corresponent registre públic entre l’1 de gener i el 31 de desembre
de 2021.
Quines són les despeses subvencionables i la quantia de l’ajut?
Les equivalents a la llicència d’obertura (entre 700 i 1.600 euros). El seu atorgament
dependrà d’uns criteris per a la selecció de les sol·licituds (creació de llocs de treball,
contribució del projecte empresarial a una major competitivitat del municipi, grau
d’innovació i especialització del projecte, etc.).

2. LÍNIA 2: PER A LA RENOVACIÓ I MODERNITZACIÓ DE L’ESTABLIMENT EN
L’ÀMBIT TECNOLÒGIC.
Qui pot ser beneficiari d’aquest ajut?
Les persones físiques o jurídiques que realitzin despeses de renovació i modernització de
l’establiment en l’àmbit digital.
Quines són les despeses subvencionables i la quantia de l’ajut?
Incorporació de solucions tecnològiques destinades a la millora de la gestió empresarial,
així com el foment de la comercialització del producte, relació amb els clients i altres eines
de màrqueting digital.
Queden incloses les despeses d’assessoria i consultoria tecnològica, les despeses de
desenvolupament de les solucions tecnològiques i amb serveis de valor afegit destinats a
l’equipament tecnològic de l’establiment, les despeses derivades de la implantació
d’aquestes solucions, la visibilitat en entorns web i e-commerce, digitalització del punt de
venda (cartellera digital, e-mail màrqueting, interactivitat – QR, beacons, etiquetes
electròniques), impressió 3D, etc.
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Queden excloses les despeses de software que forma clara no es puguin relacionar amb
una millora de la gestió comercial o que no corresponguin amb l’activitat desenvolupada,
cursos de formació, equips informàtics del tipus tablets, mòbils, balances electròniques i
similars o maquinària necessària per al correcte desenvolupament de l’activitat.
L’import a atorgar seria de fins a un 50% de les despeses subvencionables, fins a un màxim
de 750 euros. El seu atorgament dependrà d’uns criteris per a la selecció de les sol·licituds
(qualitat del projecte i impacte en el negoci de l’empresa, grau d’innovació del projecte,
grau de sostenibilitat del projecte, etc.).

3. LÍNIA 3: PER ALS ELEMENTS I MESURES QUE GARANTEIXIN LA PREVENCIÓ I
SEGURETAT DAVANT EL CORONAVIRUS.
Qui pot ser beneficiari d’aquest ajut?
Les persones físiques o jurídiques que realitzin despeses de prevenció i seguretat davant
del coronavirus dins de l’àmbit empresarial i/o comercial.
Quines són les despeses subvencionables i la quantia de l’ajut?
Despeses per a la incorporació d’elements i mesures de contactless destinats a garantir la
prevenció i seguretat davant el coronavirus per part dels establiments, tant per garantir la
seguretat dels seus clients com la dels seus treballadors, del tipus: vitrines de plàstic, vidre
o metacrilat per protegir els productes en exposició, cartellera i senyalització informativa,
mampares als punts d’atenció i caixes, de plàstic o similar, rígides o semirígides, de fàcil
neteja i desinfecció, altres elements que garanteixin la seguretat i prevenció entre clients,
pantalles facials, solucions tecnològiques per garantir el control d’aforament, aparells de
desinfecció, detectors de temperatura, etc.
Queden excloses les despeses corresponents a mascaretes, guants i gel desinfectant
hidroalcohòlic.
L’import a atorgar seria de fins a un 50% de les despeses subvencionables, fins a un màxim
de 750 euros. El seu atorgament dependrà d’uns criteris per a la selecció de les sol·licituds
(qualitat del projecte i impacte en el negoci de l’empresa, grau d’innovació del projecte, la
despesa de l’actuació i adequació dels recursos implicats, el grau d’innovació en les
mesures contactless).
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4. LÍNIA 4: PER A LA MILLORA DE LA IMATGE COMERCIAL DE L’ESTABLIMENT.
Qui pot ser beneficiari d’aquest ajut?
Les persones físiques o jurídiques que duguin a terme actuacions destinades a la
incorporació, substitució o renovació d’elements per a la millora de la imatge de
l’establiment.
Quines són les despeses subvencionables i la quantia de l’ajut?
Els projectes de remodelació i modernització dels establiments comercials, sempre que
s’acrediti la seva execució dins el termini de justificació.
Queden incloses les millores del tipus: adquisició d’equipament i mobiliari de l’establiment,
sempre que suposi una millora en la imatge comercial, per renovació, deteriorament o
obsolescència de l’existent, millores en la imatge de l’aparador de l’establiment: mobles i
il·luminació, millores en el rètol comercial per renovació o deteriorament de l’existent,
modificació d’elements publicitaris per fomentar l’augment de les vendes.
Queden excloses les obres de remodelació, la renovació de fustes exteriors, obres de
millora de l’accés a l’establiment des de la via pública, etc.
L’import a atorgar seria de fins a un 50% de les despeses subvencionables, fins a un màxim
de 750 euros. El seu atorgament dependrà d’uns criteris per a la selecció de les sol·licituds
(qualitat del projecte i impacte en el negoci de l’empresa, grau d’innovació del projecte,
grau de sostenibilitat de les actuacions, etc.).

5. LÍNIA 5: PER A LA MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT I/O ESTALVI ENERGÈTIC.
Qui pot ser beneficiari d’aquest ajut?
Les persones físiques o jurídiques que realitzin actuacions destinades a la millora de la
sostenibilitat de l’establiment i/o l’estalvi energètic.
Quines són les despeses subvencionables i la quantia de l’ajut?
Aquelles la naturalesa de les quals correspongui a millores en la sostenibilitat o a un estalvi
energètic, del tipus: la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment
energètic, il·luminació LED, instal·lació o substitució d’aparells de climatització per aparells
tipus A, sistemes de regulació i control d’enllumenat.
Queden excloses aquelles que no millorin com a mínim en un nivell la qualificació de
l’eficiència energètica de l’establiment.
L’import a atorgar seria de fins a un 50% de les despeses subvencionables, fins a un màxim
de 750 euros. El seu atorgament dependrà d’uns criteris per a la selecció de les sol·licituds
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(grau de millora en el nivell de qualificació d’eficiència energètica, grau de millora en el grau
de sostenibilitat de l’empresa, despeses de l’actuació i adequació dels recursos implicats).
Quan pot sol·licitar-se aquest ajut?
Des del 14 de juliol fins al 31 de desembre de 2021.

-

Estivill Assessors pot gestionar la sol·licitud d’aquests ajuts.
Telèfon de contacte: 977128742, persona de contacte: Sra. Neus Torres
Adreça electrònica: estivill@estivill.com

ESTIVILL ASSESSORS
Plaça de la Llibertat, 17 • 43201 REUS
Telèfon 977 128 742

•

Fax 977 128 006

estivill@estivill.com
www.estivill.com

