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L’àrea d’Empresa i Emprenedoria de l’Ajuntament de Cubelles té per objectiu ajudar a les 
persones que desitgen emprendre un projecte de negoci i recolzar a les empreses i comerç 
local, contribuint a l’activació i promoció econòmica del municipi.

L’Ajuntament de Cubelles ha aprovat un seguit de bonificacions i excepcions 
fiscals per la creació d’empreses i ocupació al municipi. Les noves activitats, 
sotmeses al règim de comunicació, que generin un o més llocs de treball o en 
aquelles en les que el titular provingui d’una situació d’atur estaran exemptes de 
taxes municipals.

Més informació a: www.cubelles.cat 
(Ordenança Fiscal núm. 9. Art. 7è. Bonificacions i exempcions)

Ajuts d’altres organismes.
La Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, presenta la guia 
d’ajudes i incentius per la creació d’empreses i ocupació, atorgades i convocades 
per les Administracions i Organismes Públics. A través del portal Ipyme.org es poden 
cercar també d’altres recursos necessaris per la creació de noves empreses i 
negocis. 

Més informació a:
www.ipyme.org/_layouts/ipyme/guiaayudascreacionempreas.aspx

Guia municipal per a persones emprenedores, que pretenen ser una eina 
d’acompanyament per l’inici d’un negoci o projecte empresarial.

Més informació a: 
www.cubelles.cat/files/doc6863/guia-emprenedoria-cubelles.pdf 

L’àrea d’empres i emprenedoria conjuntament amb el Servei d’Iniciatives 
Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ofereix:

Difusió de la cultura emprenedora.

Assessorament i acompanyament en l’elaboració del Pla d’Empresa.

Tràmits d’alta a nous emprenedors a l’AEAT i a la Tresoreria de la Seguretat Social 
de forma telemàtica a través de la plataforma CIRCE.

Formació específica per a la creació d’empreses.

Informació i assessorament sobre línies de finançament, subvencions i ajuts.

Informació i orientació dels diversos aspectes relacionats amb la creació d’empreses.

Creixement i consolidació empresarial.

Quins serveis t’ofereix l’àrea d’Empresa i Emprenedoria:

Ajuts a la Creació d’Empreses
i Activitat Econòmica 

Si tens una idea de negoci o projecte i busques un local, la regidoria d’empresa, 
emprenedoria i ocupació t’ajuda.

T’ajudem a trobar el teu local:

T’ajudem a trobar locals disponibles al municipi.

T’assessorarem en la creació del pla de negoci.

T’informem i ajudem a l’accés al finançament i microcrèdits.

Podràs rebre una compensació econòmica per la inversió que facis.
(*segons taxes municipals)

Si necessiteu més informació podeu trucar al 93 895 03 00 Ext. 517 

Busques Local?

L’àrea d’Empresa i Emprenedoria conjuntament amb la Diputació de Barcelona, 
PIMEC i NODE Garraf participa dels programes Accelera el Creixement i Comerç 
21. Programes destinats a incrementar la facturació i l’exportació de les empreses i 
donar suport i un impuls al comerç local, el cost d’aquest programes són assumits 
íntegrament per l’Ajuntament, sent gratuïts per les empreses i comerços de 
Cubelles. 

Més informació a:
www.acceleraelcreixement.com/     
www.comerc21.cat/

Ets una empresa o comerç local
i vols crèixer?

Guia per a persones 
Emprenedores.

Tens un projecte emprenedor?


