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Amb la col·laboració de:

PROGRAMA D’AJUTS PER A L’IMPULS I LA DINAMITZACIÓ
SOCIOECONÒMICA DE LA CIUTAT DE GIRONA

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
DE CAN GIBERT DEL PLA
G-17939281

Un projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc
del projecte “Treball als barris” i cofinançat pel Fons Social Europeu

Dipòsit legal: GI.1017-2015

Qui se’n pot beneficiar?

Ajuts
Ajuts de suport i acompanyament tècnic a l'activitat

Què pretén
el programa?
Fomentar la implantació d'activitats econòmiques en locals situats
en carrers i barris més afectats per
la crisi en relació amb el nivell
d'activitat econòmica.
Millorar la cohesió social amb la
creació d’un programa d’ajuts que
amorteixi l’impacte que la crisi té
en el si de les famílies i les
persones que la pateixen.

BARRIS DE SANT NARCÍS, SANTA EUGÈNIA I CAN GIBERT DEL PLA

Col·lectiu 1
Titulars d’activitats econòmiques establertes a la
zona 1 (vegeu plànol) que traslladin la seva activitat
a una altra zona dels barris de Sant Narcís, Santa
Eugènia i Can Gibert del Pla.

Col·lectiu

2

Titulars d’activitats econòmiques que vulguin establir-se
en locals que faci com a mínim 3 mesos que estan
tancats i que estiguin situats en els barris de Sant
Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla.

Requisits dels titulars

1.1. Informació, orientació, assessorament i acompanyament tècnic a l'establiment i consolidació de

l'activitat des del servei Girona Emprèn.

1.2. Accés al programa "1Dia1Empresa" per constituir una SL en col·laboració amb CINC.
1.3. Accés a microcrèdits en col·laboració amb MicroBank.
1.4. Assessorament per a la implantació d'eines TIC en col·laboració amb AENTEG.
1.5. Assessorament en conceptes d’interiorisme en col·laboració amb el Col·legi d’Interioristes de Girona.

Ajuts econòmics

Col·lectiu 1

Col·lectiu 2

Ser titulars d’activitats econòmiques
establertes a la zona 1 (vegeu plànol) i
que traslladin la seva activitat a una altra
zona del barri de Sant Narcís.

Els titulars poden ser:
- Projectes cooperativistes.
- Persones físiques o jurídiques amb projectes d’emprenedoria.
- Experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones
emblemàtiques de la ciutat o a incentivar sectors de risc.

Ajuts econòmics al titular de l'activitat per cobrir despeses de
posada en funcionament de l'activitat tals com la fiança de
lloguer, l'adquisició de maquinària, utillatge, obres menors o
altres despeses similars.
2.1. A fons perdut (fins a 1.250 €, degudament justificats).
2.2. Préstec a retornar en 5 anys, amb 2 anys de carència i
amb un màxim del 5% d’interès (fins a 1.250 € degudament justificats)

Ajuts del Banc del Temps

Requisits dels locals
Col·lectiu 1

Col·lectiu 2

Sense requisits, accés directe al
programa “Aixequem persianes” per
locals situas als barris de Sant
Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert
del Pla.

Els locals han d’estar situats en els barris esmentats i han
de complir els requisits següents:
- Ha de fer com a mínim 3 mesos que estan tancats.
- El lloguer ha de ser com a mínim per a 1 any, prorrogable a 3.
- L’increment anual del lloguer no pot ser superior a l’IPC de
Catalunya.
- L’IBI ha d’anar a càrrec del propietari/ària de l’immoble.

L'import màxim a sol·licitar és de 1.000 € i es retornarà
mitjançant hores professionals.
3.1. Ajut econòmic per fer front al cost de la taxa de llicència
d'obertura.
3.2. Ajut econòmic per fer front a l'ICIO, sempre que aquesta
despesa correspongui al titular de l'activitat.
3.3. Ajut econòmic per fer front a la taxa d'escombraries, sempre
que aquesta despesa correspongui al titular de l'activitat.
3.4. Ajut econòmic per fer front al cost de la prima d'assegurança de cobrament de la renda, sempre que aquesta
despesa correspongui al titular de l'activitat.

Criteris de valoració dels
projectes empresarials
Atributs a tenir en compte:
- Que es tracti de Cooperatives
- Que siguin establiments singulars
- Que garanteixin la promoció del
talent, la creativitat i/o l'artesania
- Que representi una complementarietat amb l'oferta del barri
- Que reportin una aportació de valor
afegit al mix comercial de la zona

