Cambrils Emprèn
És un servei municipal de suport a les
persones emprenedores i al teixit
empresarial que forma part de la
xarxa Catalunya Emprèn

Eines i recursos
Formalitzem la inscripció de les persones
emprenedores al portal de creació
d’empreses, Catalunya Emprèn,
del Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya.

I si el teu negoci ja està
en funcionament, posem
al teu abast un equip de
professionals, en la vessant
empresarial, perquè t’ajudin
a elaborar el pla de millora
de la teva empresa.

T’informem i orientem
dels passos a seguir per
crear la teva empresa.
T’ajudem a fer el pla d’empresa
i a determinar la viabilitat del
teu projecte empresarial.

Oferim tallers i píndoles
formatives en gestió empresarial,
per tal que puguis millorar
les teves competències i
coneixements en aquest àmbit.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Promoció Econòmica

Activitats

Servei Cambrils Emprèn
Departament de Promoció Econòmica
Plaça de l’Ajuntament, 4, 2a planta
Tel. 977 794 679 · empren@cambrils.org
www.cambrils.cat
Departament d’Activitats
Tel 977. 79.45.79
activitats@cambrils.org

Reobertura
de locals
tancats

Impulsar
l’activitat
econòmica als
barris:
Antic Vila,

Contractació

Joves menors

de persones

de 30 anys, homes

Eixample Vila,

treballadores

majors de 50 anys

Eixample Platja

i dones

i Parellada

2014
INICI

QUAN PUC PRESENTAR
LA MEVA SOL·LICITUD?
A QUI S’ADRECEN?
Als titulars de noves activitats econòmiques o noves delegacions que s’implantin a Cambrils, durant els anys 2014 i
2015, i que reuneixin els requisits
definits en cadascuna de les línies.
Veure bases específiques a:
www.cambrils.cat/Seu Electrònica

Cadascun dels
ajuts està dotat
amb 150 EUR
No són excloents,
SUMA I SUMEM

Les sol·licituds s’han de presentar
quan es compleixin i es puguin
acreditar els requisits establerts
en les Bases, que són:
1_Haver obtingut la corresponent
llicència municipal o haver presentat
la comunicació d’inici de l’activitat.
2_Acreditar un mínim d’un any natural
de permanència ininterrompuda, excepte els períodes que es puguin justificar
com a vacances, amb un màxim de
dos mesos.
Aquestes s’han de presentar segons el
model normalitzat a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC) o a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Cambrils.
www.cambrils.cat

1 ANY D’ACTIVITAT
DEL NEGOCI

2015

BENEFICIARI

2016

SOL·LICITUD
> Menors de 30 anys
> Majors de 50 anys
> Dones
> Barri Antic, Eixample i Parellada
> Reobertura de locals tancats
> Contractació treballadors/es

2017
FI

FI SOL·LICITUD
Data màxima de presentació de sol·licituds + justificació de requisits.

TIPUS D’AJUTS:
> Impuls a l’emprenedoria dels joves, dels majors de 50 anys i de les dones.
Projectes liderats per joves menors de 30 anys, majors de 50 anys o dones.
> Impuls a l’activitat econòmica en zones específiques d’interès especial.
Projectes amb activitat empresarial ubicada als barris Antic de la Vila, Eixample
Vila, Eixample Platja o Parellada.
> Impuls a la reobertura de locals tancats.
Projectes amb activitat empresarial ubicada en un local de Cambrils que porti, com
a mínim, un any desocupat independentment de la zona del municipi on s’ubiquin.
> Impuls a la contractació de persones treballadores empadronades a Cambrils.
Per a la contractació de personal assalariat, requisits de la persona contractada:
Estar empadronat/da a Cambrils, amb un mínim d’un any d’antiguitat en relació a
la data inicial del contracte.
Durada mínima del contracte d’un any, comptabilitzant, si s’escau, les corresponents pròrrogues.
Només serà subvencionable un treballador/a per empresa.

