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L'Ajuntament repartirà 1 milió d'euros entre PIMES, autònoms, emprenedors, hotels i
comerços que han patit més la pandèmia
L'Ajuntament de Sant Cugat destinarà un milió d'euros
extraordinaris per repartir ajudes als sectors econòmics de la
ciutat que més han partit la pandèmia de la Covid-19. Van
destinats sobretot a emprenedors, autònoms i PIMES -que
rebran un únic pagament de 1.500 euros-, a més dels hotels i
empreses que hagin hagut de tancar per les restriccions de la
pandèmia, o haver facturat un 50%. Aquestes ajudes, tal com
ha explicat el primer tinent d'alcaldia Pere Soler, són
compatibles amb qualsevol altra ajuda del mateix
l'ajuntament o de qualsevol altra administració. Els diners es
repartiran per ordre de sol·licitud, tot i que Soler assegura hi
ha prou fons perquè tothom que ho necessiti hi podrà accedir.

Aquest milió d'euros es repartirà en quatre blocs econòmics, i cada un té els seus terminis i els seus requisits
per poder-hi accedir.
EMPRENEDORS
Pressupost: 75.000 euros
Condicions:
Haver iniciat l'activitat econòmica a partir de l'1 de gener de 2020 i que encara estigui en marxaRendiment net
no superior als 17.500 euros anualsVolum de negoci anual inferior als 2 milions d'eurosAjuda: Un únic
pagament de 1.500 euros
Fi del termini de sol·licitud: 11 de novembre de 2021
Més informació, AQUÍ.
PIMES i AUTÒNOMS
Pressupost: 325.000 euros
Condicions:
Haver iniciat l'activitat econòmica abans de l'1 de gener de 2020 i que encara estigui en marxaQue la
facturació del 2020 s'hagi reduït com a mínim un 30% respecte a la de l'any 2019Volum de negoci anual
inferior als 2 milions d'eurosAjuda: Un únic pagament de 1.500 euros
Fi del termini de sol·licitud: 11 de novembre de 2021
Més informació, AQUÍ.
HOTELS
Pressupost: 50.000 euros
Condicions:
Persones físiques o jurídiques amb un hotel a Sant CugatQue els ingressos del període entre març i desembre
de 2020 s'hagi reduït almenys un 50%Ajuda: En funció de les places d'hotel, entre 4.000 i 9.250 euros.
Fi del termini de sol·licitud: 4 de novembre de 2021
Més informació, AQUÍ.
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/economia/155777.html
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EMPRESES I COMERÇOS
Pressupost: 550.000 euros
Condicions:
Persones físiques o empreses propietàries o llogateres de locals de fins a 350 metres quadratsAfectats pels
decrets de tancament d'activitats comercials per la pandèmiaAmb una reducció involuntària dels ingressos
superior al 50%Ajuda: En funció dels metres quadrats dels locals, entre 125 i 1.000 euros.
Fi del termini de sol·licitud: 2 de novembre de 2021
Més informació, AQUÍ.
Pere Soler: La idea és que aquestes ajudes es puguin complementar amb altres ajudes de l'ajuntament i
les d'altres administracions.
Pere Soler: Volem evidenciar que l'ajuntament està al costa del comerços i dels autònoms i de totes les
activitats econòmiques de la ciutat.
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