
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Concessió de subvencions al teixit productiu de Lloret de Mar per a la 
contractació, obertura de noves activitats, millora de la imatge exterior 
dels establiments i/o digitalització. 

DESTINATARIS

Línia 1: Persones físiques o jurídiques que duguin a terme una activitat 
econòmica en relació amb el teixit productiu de Lloret de Mar i que hagin 
fet contractació laboral.

Línia 2: Persones físiques o jurídiques que estableixin una nova activitat 
econòmica a Lloret de Mar, amb les excepcions previstes a les bases.

Línia 3: Persones físiques o jurídiques que portin a terme una activitat 
econòmica en relació amb el teixit productiu al municipi de Lloret de Mar 
i que facin accions de millora de la imatge exterior de les persianes de 
l’establiment i/o de digitalització.

Línia 4: Persones físiques o jurídiques establertes a Lloret de Mar que 
siguin titulars d’establiments dedicats al servei de bar, bar restaurant, 
restaurant, cafeteries i comerços que comptin amb autorització de degus-
tació, i que hagin d’adquirir i/o renovar el mobiliari exterior de l’establi-
ment segons estableix l’ordenança reguladora de l’ús de la via pública.

OBJECTE I IMPORT DE LES SUBVENCIONS

Línia 1: Seran objecte de la subvenció les quotes de la Seguretat Social 
a càrrec de l’empresa dins el període subvencionable, fi ns a un màxim 
de 600 euros per contracte.

Línia 2: Seran objecte de subvenció les despeses degudament meritades 
i pagades dins del període subvencionable en què hagin concorregut els 
sol·licitats en concepte de taxes municipals per a l’obertura de l’establi-
ment. Es subvencionarà el 100% de la taxa municipal.

Línia 3: Seran objecte de subvenció les despeses degudament meritades 
i pagades dins del període subvencionable en què hagin concorregut els 

sol·licitants en concepte de millora de la imatge exterior de les persianes 
de l’establiment i/o de la seva digitalització. Es podrà sol·licitar per un 
concepte subvencionable o per tots dos. L’import màxim subvencionable 
serà de fi ns al 50% d’aquestes despeses, amb una quantitat màxima de 
300E per cadascun dels conceptes subvencionables i per establiment. 

Línia 4: Serà objecte de la subvenció l’adquisició i/o renovació de mo-
biliari exterior de l’establiment per part de persones físiques o jurídiques 
establertes a Lloret de Mar que siguin titulars d’establiments dedicats al 
servei de bar, bar restaurant, restaurant, cafeteries i comerços que comp-
tin amb autorització de degustació. L’import màxim subvencionable serà 
d’una quantitat màxima de 500E per benefi ciari.

  PERÍODE SUBVENCIONABLE

Línia 1: El període subvencionable es dividirà en dos: el grup A, que 
serà de l’1 de gener de 2021 al 30 de juny de 2021, ambdós inclosos; i 
el grup B, que serà de l’1 de juliol de 2021 al 5 de desembre de 2021, 
ambdós inclosos.

Línia 2 i 3: El període subvencionable serà de l’1 de gener de 2021 al 5 
de desembre de 2021, ambdós inclosos.

Línia 4: El període subvencionable serà del 9 d’abril de 2021 al 15 de 
juny de 2021. 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I JUSTIFICACIÓ

Fins al 15 de desembre de 2021 (inclòs) mitjançant tràmit en línia 
(www.lloret.cat/e-administracio).
Cada interessat es podrà presentar, com a màxim, a dues de les línies 
de subvenció.

BASES I REQUISITS

Consulteu les bases de la convocatòria al web: 
www.lloret.cat/promocioeconomica
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Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local


