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Subvencions i bonificacions per a la petita i 
mitjana empresa amb activitat al municipi

Serveis per a empreses i emprenedors

Assessorament a l’emprenedoria o millora de la 
prospectiva empresarial

• Fins a 12 hores d’assessoria professional per a 
emprenedors que vulguin iniciar un negoci al municipi

• Fins a 12 hores d’assessoria professional per a 
empreses instal·lades al municipi que vulguin 
millorar el seu rendiment comercial

Un cop exhaurides s’obté l’accés a un descompte del 
10% en la carta de serveis d’assessories i gestories 
del municipi amb conveni vigent amb l’Ajuntament; 
i també condicions especials per a l’ingrés a PIMEC 
i a altres organitzacions empresarials.

Borsa de treball per a empreses i treballadors

Connexió d’oferta i demanda, posant en contacte 
empreses i persones que cerquen oportunitats 
laborals. Mediació i seguiment de la mà del Consell 
Comarcal del Baix Empordà i el Club de la Feina.

Portal de recerca de personal en línea:
www.baixemporda.cat/borsa

Formació continuada 

Jornades formatives, píndoles de formació i cursos 
d’especialització per a emprenedors i empresaris.



Subvencions i bonificacions per a la petita i 
mitjana empresa

Bonificacions per a llicències de nova obertura

• Bonificació 90% per a les activitats econòmiques de 
nova obertura que acreditin la contractació, par a un 
període mínim de sis mesos, de nou personal inscrit 
a l’atur; o bé que el titular de la llicència hi estigui 
inscrit immediatament abans de la sol·licitud i man-
tingui l’establiment obert un període de sis mesos.

• Bonificació 20% per a les empreses que disposin del 
Certificat del Sistema d’Ecogestió i Ecoauditoria de 
la Unió Europea (EMAS), d’acord amb la Llei 20/2009, 
del 4 de desembre de Prevenció i Control Ambiental 
de les Activitats (disposició addicional sisena).

• Bonificació 50% per a subjectes passius per a 
l’obligada legalització d’apartaments turístics o 
habitatges turístics.

• Bonificació 40% per a subjectes passius per a 
l’obligada legalització d’allotjaments turístics.

Més informació: rendes@platjadaro.com

Subvencions per a finalitats de foment de 
l’ocupació

Emprenedors autònoms

Subvenció durant els primers sis mesos de la quota 
del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)
per afavorir la incorporació laboral de professionals 
autònoms (cal mantenir aquesta condició durant un 
període mínim de sis mesos).
  
Aportació máxima subvencionable, en base als mesos 
d’afiliació:

• Primer mes: 100% quota mínima RETA 
(aportació màxima: 267,03 euros)

• Segon mes: 80% quota mínima RETA 
(aportació màxima de 213,62 euros) 

• Tercer mes: 60% quota mínima RETA 
(aportació màxima de 160,22 euros)

• Quart mes: 40% quota mínima RETA 
(aportació màxima de 106,81 euros)

• Cinquè mes: 20% quota mínima RETA 
(aportació màxima de 53,41 euros)

• Sisè mes: 10% quota mínima RETA 
(aportació màxima de 26,70 euros)

Contractació de persones aturades del municipi

Ajuts econòmics per a empreses del municipi que 
contractin laboralment a una persona en situació 
d’atur del municipi de Castell-Platja d’Aro durant un 
període mínim de sis mesos. 

Subvenció d’un contracte per empresa, durant els 
primers tres mesos: 40% del salari brut, inclosa la 
prorrata de pagues extraordinàries, i les quotes cor-
responents a la Seguretat Social a càrrec de l’em-
presa. 

No es consideren incloses en la subvenció despeses 
no salarials, incentius salarials, dietes, despeses de 
locomoció, paga de vacances no realitzades, hores 
extraordinàries o complements per les despeses re-
alitzades com a conseqüència de l’activitat laboral.

El cost salarial mensual màxim subvencionable:

• Grup de cotització 11: 440 euros mensuals

• Grup de cotització 10: 480 euros mensuals

• Grups de cotització 05 a 09: 520 euros mensuals

• Grups de cotització 01 a 04: 600 euros mensuals


