Si teniu finques rústiques de propietat o una empresa o sou una persona emprenedora, l’Ajuntament de
Constantí us informa de les diverses
línies d’ajuts i subvencions que teniu a la vostra disposició.
• Subvencions a les finques rústiques que es mantinguin cultivades, sanejades o netes.
• Ajuts a les empreses per incentivar la contractació de persones
aturades de Constantí.
• Ajuts als nous emprenedors per a
la creació i establiment de noves
empreses a constantí.

MÉS INFORMACIÓ
Consulteu les bases senceres al web
de l’Ajuntament de Constantí o bé a
l’Oficina de Treball de Constantí.

Ajuts i subvencions

a constantí
• Finques rústiques
• Contractació d’aturats/des
• Nous emprenedors/res

Ajuntament
de Constantí
C. Major, 27
43120 • Constantí

Telèfon: 977 520 521
Correu: ajuntament@constanti.cat

Oficina de Treball
de Constantí
C. Sant Pere, 49
43120 • Constantí

Telèfon: 977 190 821
Correu: oficinadetreball@constanti.cat

Ajuntament de Constantí

www.constanti.cat

Subvencions a les finques
rústiques que es mantinguin
cultivades, sanejades o netes
Dotació
7.000 €
Beneficiaris
Titulars de béns immobles de naturalesa rústica del terme municipal de
Constantí.
Requisits
• Ser titular d’una o diverses finques
rústiques dins del terme municipal de
Constantí.
• Mantenir en estat d’explotació o, en el
seu defecte, sanejades o netes, les finques de la seva propietat.
• Els usos als quals s’han de destinar els
terrenys són tots els que es puguin encabir en el sector primari (agricultura,
ramaderia, explotació forestal, etc.)
• La quota líquida del total de les finques subjectes a tributació ha de ser
superior a 40 €.
Quantia de l’ajut: 15% de la quota líquida de l’IBI rústic.
Data límit presentació sol·licituds
31 de desembre de 2015. Els impresos
els faciliten a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Cal adjuntar una còpia del DNI i
els darrers rebuts de l’IBI de rústica.

Ajuts a les empreses per incentivar la
contractació de persones aturades de
Constantí

Ajuts als nous emprenedors per a
la creació i establiment de noves
empreses a Constantí

Qui ho pot demanar
Les empreses i autònoms que contractin
aturats inscrits a l’Oficina de Treball de
Constantí i amb una antiguitat mínima
d’inscripció al padró d’un any. Les contractacions s’han de fer efectives dins la
vigència de la publicació fins al 31 de desembre de 2016 i posterior a la petició de
l’ajut.

Qui ho pot demanar
Persones físiques empadronades a Constantí amb una antiguitat mínima d’un any
i que iniciïn l’activitat durant la vigència
de les bases.

Hi tindran dret
Les sol·licituds presentades entre l’1 de
novembre de 2015 i el 31 de desembre de
2016.
Requisits de la contractació
Mínim d’un any a jornada sencera o inferior amb el límit del 50%. En el supòsit
que el treballador sigui baixa voluntària
o acomiadat, si és substituït dins del mes
següent a la baixa per un altre que compleixi els requisits, també tindrà opció a
l’ajut.
Màxim de 5 contractes per ocupador.
Quantia de l’ajut
3.000 € per persona contractada al 100%
o bé la part proporcional en els supòsit
de jornada parcial. La limitació pressupostària és de 50.000 € compartida amb
l’ajut als nous emprenedors.

Hi tindran dret
Sol·licituds presentades entre l’1 de novembre de 2015 i el 31 de desembre de
2016.
Requisits de la contractació
Donar-se d’alta entre l’1 de novembre de
2015 i el 31 de desembre de 2016 i que
la durada mínima de l’activitat sigui d’un
any.
Quantia de l’ajut
3.000 €. La limitació pressupostària és de
50.000 € compartida amb l’ajut a la contractació d’aturats de Constantí.

