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Nova línia de subvencions
per a emprenedors.

Què és ‘Emprèn tot l’any a Camprodon’?
Emprèn tot l’any a Camprodon és un projecte consistent en la 
prestació de suport econòmic als autònoms i emprenedors que 
s’instal·lin al municipi.

A qui va adreçat el programa?
En general, a tots els veïns i veïnes empadronats a Camprodon, i 
en especial als que trobant-se en situació d'atur o anteriorment 
assalariats o no empadronats, vulguin iniciar o continuar aquest 
2019 una nova activitat econòmica a Camprodon com a autònom 
o empresari/ària individual.

Forma de presentació de les sol·licituds
Per tal d'optar a aquesta línia de subvencions cal presentar tota la 
documentació que s'estableix a les bases de la convocatòria 
www.camprodon.cat/empren-tot-lany
Es pot fer la presentació de la sol·licitud a la seu electrònica de 
l'Ajuntament de Camprodon: www.camprodon.cat/seu-electronica
I també, de forma presencial, s'habiliten dos punts d'atenció per 
informació,  resolució de dubtes i presentació física:

- Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Camprodon  
Plaça de la Vila 1, Camprodon; Tel: 972 740 005; 
www.camprodon.cat
- Seu de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, ADR C/ Joan 
Miró 2-4, Polígon Industrial Els Pintors, Ripoll; Tel: 972 704 490; 
www.ripollesdesenvolupament.com

Imports
Es preveuen ajuts econòmics de fins a 1.000€ per persona, amb 
un suport addicional de 500€ per a aquelles activitats conside-
rades innovadores segons informe de l’Agència de Desenvolu-
pament del Ripollès. 

Termini de presentació de sol·licituds
Es poden presentar sol·licituds fins al 31 de desembre de 2019. 
Un cop presentades les sol·licituds, si cal, es citarà els candidats 
per mantenir una entrevista individualitzada. 
Les resolucions seran notificades individualment per mitjà de 
la seu electrònica en el termini màxim de tres mesos a comptar 
des de la seva presentació.

www.camprodon.cat/empren-tot-lany


