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Ordinació relativa a l’atorgament de subvencions per als joves 
emprenedors d’Andorra la Vella 

Article 1. Objecte de la modificació
L’objecte d’aquesta ordinació és regular el procés de subvenció progressiva 
(durada de 2 anys) de les iniciatives empresarials, comercials i professionals 
per als joves emprenedors que es vulguin establir a la parròquia d’Andorra la 
Vella.  

Article 2. Objectius i destí de l’atorgament de subvencions de les 
iniciatives empresarials, comercials i professionals per als joves 
emprenedors
Els objectius són: 

1. Ajudar els nous joves emprenedors que estableixin el seu negoci a la 
parròquia d’Andorra la Vella, subvencionant de forma progressiva i durant els 
dos primers anys l’activitat empresarial duta a terme. 

2. Afavorir la creació de noves empreses a la parròquia d’Andorra la Vella. 

3. L’import de la subvenció s’ha de destinar a les despeses que derivin 
directament de l’activitat comercial, empresarial o professional subvencionada.  

Article 3. Càlcul de l’import, durada i forma de pagament
1. El càlcul de l’import de la subvenció es realitza tenint en compte els criteris 
següents:  

En funció dels metres quadrats de la superfície d’explotació ponderada per un 
índex de localització.  

S’entén per superfície d’explotació, la superfície total dels locals destinats a la 
realització de l’activitat, expressada en metres quadrats i, si és el cas, 
mitjançant la suma de totes les seves plantes. Tanmateix, només es pot 
prendre en compte com a superfície d’explotació el 40% de la superfície en els 
casos següents:  

a) Superfície no construïda o descoberta dedicada al dipòsit de matèries 
primeres o productes de qualsevol classe, i, en general, a qualsevol 
aspecte de l’activitat de què es tracti, inclosos els aspectes accessoris o 
complementaris d’aquesta activitat, com la superfície ocupada per vials, 
jardins, zones de seguretat, etc.  

per BUTLLETÍ



2 

b) Superfície construïda o coberta dels magatzems i dipòsits de tot tipus.  

c) Superfície dels aparcaments coberts o descoberts, sempre que l’activitat 
desenvolupada a títol principal no sigui d’aparcament. 

2. Als efectes de ponderació, s’estableixen quatre categories de carrers, a les 
quals correspon un índex de localització.  

a) Si el lloc de radicació té entrada o accés per més d’un carrer, es tindrà 
en compte el carrer al qual correspongui l’índex de localització més 
elevat.  

b) Les categories de carrers així com els índexs de localització de la 
parròquia per tal de calcular l’import de la subvenció són els establerts 
als annexos 19.1 i 19.2 respectivament, de l’Ordinació tributària 
comunal.  

3. El primer any l’import de la subvenció correspon al 100% de l’import que 
resulti del càlcul anterior, prorratejat trimestralment.  

4. En el segon any d’activitat, la subvenció és del 50% calculat en base als 
paràmetres anteriors de l’exercici corresponent.  

5. La subvenció no pot excedir els 2.000€ anuals.  

6. El pagament de la subvenció s’efectua mitjançant l’entrega d’un xec bancari. 

Article 4. Destinataris de la subvenció
1. Poden ser destinataris d’aquesta subvenció els joves que iniciïn el seu 
primer negoci al país, ubicat però, a la parròquia d’Andorra la Vella.  

2. Es consideren joves emprenedors, les persones físiques fins a 35 anys o les 
societats en què la majoria de les accions siguin propietat de socis que tenen 
com a màxim 35 anys.  

3. Els joves emprenedors no poden ser titulars d’altres comerços al Principat 
d’Andorra. 

4. És requisit necessari per rebre la subvenció, que el titular del negoci, sigui 
persona física o jurídica, estigui al corrent de pagament de tots els tributs 
comunals i no tenir cap deute pendent en front del comú, transcorregut el 
termini voluntari de pagament.  
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Article 5. Sol·licitud i procediment d’accés a la subvenció
1. Per sol·licitar la subvenció dels tributs comunals, el primer any s’ha de seguir 
el procediment següent: 

a) Disposar d’una autorització decretada d’obertura de comerç o bé una 
modificació de comerç per canvi de titular, de menys de sis mesos 
d’antiguitat. 

b) Els destinataris interessats en la subvenció, que compleixin amb els 
requisits necessaris, establerts en l’article 4.2, han de dirigir la petició al 
Departament d’Administració (Finestreta Única), on es recull el full de 
sol·licitud de la demanda de subvenció que es trasllada al Servei de 
Joventut, i es registra en la pròpia base de dades.

c) Omplerta la sol·licitud i adjuntada la documentació requerida, cal 
presentar-la al Departament d’Administració (Finestreta Única).  

2. La subvenció per al segon any d’activitat no és automàtica, s’ha de procedir 
a la presentació de la documentació requerida pel comú, establerta en els 
articles 4 i 5. Obtinguda la documentació, el procediment és el mateix a 
l’establert en el primer any, salvat que s’ha de sol·licitar durant el mes de 
novembre (del segon any). 

Als efectes de l’establert a l’apartat 2 d’aquest article, les persones 
subvencionades han d’aportar, en el moment que sol·licitin la segona 
subvenció, l’acreditació documental com que la subvenció s’ha destinat a 
despeses pròpies de l’activitat comercial, empresarial o professional. El fet de 
no justificar el destí de la subvenció comporta la impossibilitat de gaudir de la 
subvenció per al segon exercici i, en el seu cas, el retorn de la subvenció 
atorgada. 

3. La Junta de Govern pot atorgar subvencions als joves emprenedors que no 
compleixin l’especificat, sempre mitjançant causa justificada i prèvia motivació 
d’interès general.  

Disposició derogatòria 
Queden derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior que s’oposin 
al contingut d’aquesta ordinació .

Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra. 
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Cosa que es fa pública per a coneixement general i efectes.  

Andorra la Vella, 13 d’abril del 2015 


