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 i reforma de  
nous comerçosSUBVENCIONS

 1 Av. Perpinyà , 2 i 4 
 2 C. Antònia Raguer, 1
 3 C. Barceloneta, 2-42 / 3-35
 4 Cró. Barceloneta, 2, 4 i 8 / 5-11
 5 C. Cadaqués, del 2-20 / 5 i 7
 6 Cró. Caputxins, 2-8 i 1
 7 C. Caserna, 4-12 / 3-19
 8 C. Cendrassos, 1-53
 9 C. Eres de la Vila, 2-40 / 3-11, 25 i 29
 10 C. Eres d’en Sans, 2-6 i 9
 11 C. Horta Pagès 
 12 C. Hortes, del 2-34 / 1-23
 13 C. Isabel II, 2-20 
 14 C. La Jonquera, 30-48 / 58-108
 15 C. La Marca 
 16 C. Llançà, 6-12 / 7-43
 17 C. Núria
 18 C. Peralada, 36-86 / 45-87
 19 C. Pere Seras Isern  
 20 C. Rec Arnau, 2 i 4 / 7-37
 21 C. Rentador, 2-10 / 7-23
 22 C. Sant Josep Sol d’Isern, 6-26 / 3-11
 23 C. Sant Rafael, 2-28 / 1-19
 24 C. Sant Roc, 8-40 / 3-31
 25 C. Sant Simó 
 26 C. Santa Llúcia, 4-16 / 3-13
 27 C. Santa Margarida, 1-13
 28 C. Sol d’Isern  
 29 C. Tapis, 4-44 / 1-43
 30 C. Vilabertran, 2-30 
 31 Pl. Beata Paula Montal
 32 Pl. Camil·la Lloret, 1
 33 Pl. Joan Tutau i Vergés
 34 Pl. President Terradellas, 5-9
 35 Trv. del Rec Arnau
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 BASES DE LA SUBVENCIÓ
La subvenció és per a:
• Inversions per a la implantació de noves activitats amb atenció al públic
• Inversions en reforma, rehabilitació i millora d’establiments amb 

activitats ja existents amb atenció al públic 
En ambdos casos, els espais han d’estar en les plantes baixes 
situades en alguns carrers de l'àmbit del Pla d'Intervenció Integral 
del Centre Històric (vegeu mapa) per generar activitat econòmica i 
revitalitzar-los comercialment.
En queden exclosos els immobles subjectes al règim d’usos i obres 
de caràcter provisional.

 QUÈ SUBVENCIONEM?
Conceptes subvencionables
• Obres i instal·lacions interiors i exteriors
• Climatització fixa
• Il·luminació 
• Retolació 
• Maquinària i mobiliari
• Honoraris facultatius per a la redacció del projecte
El pressupost subvencionable per a la part corresponent a l'execució 
material d'obra i instal·lacions és, com a màxim, el previst en les 
llicències municipals
Queden exclosos de la subvenció els canvis de titularitat d'establi-
ments comercials ja existents, quan no hagin comportat cap millora, 
modernització i/o ampliació de l'establiment; així com l'adquisició o 
el lloguer de bens immobles i els impostos i taxes derivats de la 
obtenció de la llicència municipal d’obres.

 SOL·LICITUD D’AJUTS
Les sol·licituds es faran a l’OMAC, al web www.figueres.cat o a traves 
dels altres mitjans previstos a la llei. 

Mitjançant la presentació de:
• Instancia de sol·licitud
• Memòria de l’activitat a desenvolupar i pressupost
• Projecte tècnic
• Pla d’empresa en el cas de noves activitats 
• Declaració de subvencions rebudes i sol·licitades per a la mateixa 

activitat
• Fotocòpia compulsada del DNI o NIE dels sol·licitants
• Fotocòpia compulsada del títol de propietat o de lloguer, o altre títol 

que permeti la utilització del local
• Autorització de la propietat de l’establiment

 TIPUS D’AJUTS
Els ajuts seran del 50% dels costos totals acreditats IVA exclòs.  
• Per a les inversions per a l'obertura de nous establiments amb 

atenció al públic en planta baixa s'estableix un import màxim 
d'inversió subvencionable de 42.000 €. Per a les inversions que 
superin aquest import el càlcul de la subvenció es farà sobre 
42.000 €.
• Per a la reforma, rehabilitació i millora d'establiments amb atenció 

al públic en planta baixa s'estableix un import màxim d'inversió 
subvencionable de 14.000 € per establiment. Per a les inversions que 
superin aquest import el càlcul de la subvenció es farà sobre 
14.000 €.

 PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Si l’import total dels ajuts a concedir supera l’assignació pressupos-
tària de la convocatòria es prioritzaran les sol·licituds per actuacions 
d’implantació de noves activitats amb atenció al públic, i aquestes es 
prioritzaran segons:
• Activitats finançades amb la capitalització d’atur
• Les activitats dels següents subsectors en aquest ordre: alimenta-

ció, moda, resta
• Major import de la subvenció
• Per ordre d’entrada de sol·licituds

Si l’assignació pressupostària de la convocatòria és suficient per 
incloure la totalitat de les sol·licituds per actuacions d’implantació de 
noves activitats comercials, però és insuficient per incloure la totalitat 
de les sol·licituds per a actuacions de reforma, rehabilitació i millora 
de locals, aquestes es prioritzaran etenent:
• Nombre d’anys d’antiguitat de l’establiment
• Major import de la subvenció

 

 TERMINIS 
El termini de presentació de sol·licituds de subvenció s'iniciarà el dia 
següent al de la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona i finalitzarà a les 14h del dia 31 de desembre 
de 2017.

L'òrgan municipal competent resoldrà la convocatòria com a màxim 
en el termini de 30 dies a comptar des de la data finalització del 
termini de presentació de sol·licituds.

Les inversions que formen part de la subvenció concedida han d'estar 
executades abans del 30 de setembre de 2018.

La data límit per a la presentació de la justificació de les actuacions 
realitzades i la sol·licitud de pagament de l'ajut és el 30 de setembre 
de 2018.

 MÉS INFORMACIÓ
Podreu trobar més informació al següent link : 

http://ca.figueres.cat/la-ciutat/pla-del-centre-historic/ajuts-20167/

Oficina del Centre Històric
Carreró Caputxins s/n
Tel. 972 10 51 96


