
 

SUBVENCIÓ PER L´AFAVORIMENT DE LA CONTINUÏTAT DELS LOCALS 

COMERCIALS  

 

Objectiu 

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals situats a la trama 

urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples per tal de garantir 

el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el 

trencament del continu comercial. 

Beneficiaris/àries 

Empreses de comerç, serveis, artesania i moda. 

Tipologia d'accions subvencionables 

- La compra, arrendament o concessió administrativa de locals. 

- L'ús d'aparadors de locals tancats. 

- La continuïtat de l'empresa comercial. 

- L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local. 

Requisits 

- Que la inversió mínima subvencionable sigui de 1.000,00 euros. 

- En cas de compra, ser el titular del contracte de compra. 

- En cas de lloguer o autorització d'ús, ser el titular del contracte d'arrendament del local 

comercial o de la utilització de l'ús. 

- En cas de concessió administrativa, ser el titular de la concessió administrativa del local 

comercial. 

- Només poden ser objecte d'aquest programa aquells establiments que estiguin 

desocupats en el momento de la seva compra, lloguer o atorgament de la concessió 

administrativa o ús, i els establiments provinents d'una compra/venda del negoci per 

manca de relleu generacional. 

- Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall, 

de promoció de l'artesania o d'impuls a la moda. 

- Han de disposar del corresponent permís municipal. 



- Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros. 

Quantia de la subvenció 

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000,00 euros. 

Despeses subvencionables 

a) Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió 

administrativa. 

b) Les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes 

d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.). 

Sol.licitud convocatoria: del 4 al 26 de juliol del 2016 

Per a més informació: Joaquin Novales 
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