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ORDRE DEL DIA

Ordre del dia

Subvencions a la contractació

Exempcions de taxes a l’activitat econòmica

Subvenció a la creació de noves empresesSubvenció a la creació de noves empreses

Altres ajuts

Possibles millores 2017



Ajuts a les empreses

http://www.castellarvalles.cat/34187/descriptiu/-597/



Ajuts a les empreses



Subvenció a la contractació

Subvenció a la contractació

– Empreses usuàries: 15 
– Nombre de contractes: 19
– Import total dels ajuts: 10.701,90 €



Exempció de la taxa d’activitats 

Exempció de la taxa d’activitats

– Empreses beneficiàries 2015: 101
– Import total dels ajuts 2015: 57.213 €
– Tràmits 2015: 108

– Comunicació/declaració: 64
– Canvis: 28
– Informes/altres: 16
– Total tràmits: 108

– Empreses beneficiàries 09/2016:  80
– Import total dels ajuts 09/2016 (€): 34.531€
– Tràmits 09/2016: 86 

– Comunicació/declaració: 44 
– Canvis: 24 
– Informes/altres: 18
– Total tràmits: 86



Ajut a la creació d’empreses 

Ajut a la creació d’empreses

– Empreses possibles beneficiàries (04/10): 15
– Import total dels ajuts sol·licitats/aprovats: 7.500€
– Aprovats: 5
– Denegats: 1
– Subjecte de percebre ajut: 10 (15.000€)– Subjecte de percebre ajut: 10 (15.000€)

(Per poder sol·licitar-ho ha de transcorre 6 mesos des de l’alta al RETA)



Altres ajuts  

Altres ajuts

� Bonificació taxa escombraries

� Aportacions a la deixalleria

Cens: 471 rebuts emesos a establiments activitat econòmica
Disposen de targeta: 87 establiments, un 18,47%
Bonificacions sol·licitades i obtingudes: 53 (60,92%) establiments un 20%; 17 (19,54%) 
establiments un 10% i 17 (19,54%) establiments no utilitza
Bonificació de 4.826,72€, un 2,73% del total 

� Ús bosses biodegradables

Un establiments ho ha sol·licitat

� 4 empreses obtenen bonificació del 80% exempció per gestió pròpia de residus 



Altres ajuts  

Altres ajuts

� Bonificació plusvàlues

� Bonificació de l’ impost sobre activitats econòmiques

Increment de treballadors/es amb contractes indefinitsIncrement de treballadors/es amb contractes indefinits
Pla de transport
Energies renovables



Possibles millores 2017
� Denominació de l’ordenança

Redacció vigent

ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES

Redacció que es proposa

ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
PER AL FOMENT DE NOVES ACTIVITATS ECONÒMIQUES O PROFESSIONALS PER
TREBALLADORS/RES AUTÒNOMS/MES O SOCIETATS



Possibles millores 2017
� Canvis en els ajuts creació d’empresa

- S’aclareix que si poden acollir qualsevol projecte de nova creació
independentment de la forma jurídica que adopti.

- S’amplia la quantia màxima per projecte fins a 3.500€
- Mínim un any sense alta al RETA i 3 mesos de padró
- S’amplia les despeses subvencionables:- S’amplia les despeses subvencionables:

� Traspàs
� Quotes RETA
� Lloguers
� Publicitat
� Formació
� Gestoria
� Despeses circulant inici activitat


