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Altres serveis ARO Impulsa

Coworking 
Espai de treball compartit per a persones emprenedores, 
microempreses i professionals autònoms. Lloguer de sales 
de reunions, aules de formació i mòduls de co-treball.

Emprenedoria
Servei d’assessorament en la creació de negocis o de mi-
llora de la prospectiva empresarial. Fins a 12 hores gratüites 
d’assessoria professional. Servei amb cita prèvia.

Formació en capacitació empresarial
Organització de jornades formatives, píndoles empresarials i 
cursos d’especialització per a empreses i persones en actiu 
del municipi. 

Consell Local de Desenvolupament Econòmic
Òrgan de participació entre les unitats de Promoció Econò-
mica, Turisme, Comunicació i associacions empresarials mu-
nicipals per consensuar propostes i línies estratègiques d’ac-
tuació amb l’objectiu de promoure l’activitat econòmica local. 

Servei d’Ocupació Municipal
Servei per a empreses i treballadors. La Borsa de Treball 
pretén posar en contacte empreses i persones que cerquen 
oportunitats laborals. Seguiment d’ofertes i demandes de 
la mà del Consell Comarcal del Baix Empordà i el Club de 
la Feina. S’ofereixen subvencions, formacions i accions de 
foment de l’ocupació.
* Recerca de personal: https://borsa.baixemporda.cat/app/login



Subvencions i bonificacions per a 
la petita i mitjana empresa

Bonificacions per a llicències de nova obertura

• Bonificació del 90% de la quota per a les activitats 
econòmiques de nova obertura que acreditin contractació 
de personal nou inscrit a l’atur o del titular de la llicència si 
ha estat inscrit a l’atur immediatament abans de la sol·licitud 
(cal mantenir l’establiment obert i la contractació un mínim 
de sis mesos).

• Bonificació del 20% de la quota per a les empreses que 
disposin del Certificat del Sistema d’Ecogestió i Ecoauditoria 
de la Unió Europea (EMAS), d’acord amb la llei. 

* Més informació a rendes@platjadaro.com

Subvencions per al foment 
de la contractació

• Subvenció que fomenta la contractació laboral de persones 
empadronades al municipi, inscrites a la Borsa de Treball 
municipal i que es troben en situació d’atur.

• Empreses beneficiàries: persones físiques i jurídiques amb 
domicili social, delegació o centre de treball ubicat a Castell 
d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró que compleixin la resta de 
requisits establerts en les bases reguladores. 

• Imports subvencionables segons temps de contractació: 

 - 6 mesos: 500€ mensuals (màxim 3.000€ en total)

 - 5 mesos: 400€ mensuals (màxim 2.000€ en total)

 - 4 mesos: 300€ mensuals (màxim 1.200€ en total)

* Més informació a www.aroimpulsa.com

Subvencions per a accions del
Pla de Millora del Comerç 

• Adreçades als comerços individuals de venda al detall 
situats al municipi de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró 
oberts com a mínim 8 mesos a l’any i que segueixin les 
pautes proposades en el Pla de Millora Contínua del 
Comerç. 

• Les línies de treball són:

 - Programa d’acompanyament empresarial per una 
diagnosis comercial: prediagnosi+propostes de millora

 - Incorporació de noves tecnologies digitals, creació 
d’estratègies que integrin botiga física i botiga en línia 
per millorar l’experiència de compra dels clients.

 - Millores per a l’embelliment de l’establiment: façana, 
retolació, aparadors i accessibilitat.

• Import subvencionable: 50% de les accions amb un topall 
màxim de 300€ per empresa.

* Més informació a www.aroimpulsa.com

Subvencions per al foment de l’emprenedoria

• Adreçat a persones que comencin una activitat com a profes-
sional autònom i la mantinguin com a mínim durant sis mesos.

• Persones beneficiàries: professionals autònoms donats 
d’alta durant l’any 2021 o en el darrer semestre 2020 i que 
desenvolupin la seva activitat econòmica al municipi de 
Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

• Import subvencionable: 400€ (totalitat dels 6 primers mesos).

* Més informació a www.aroimpulsa.com
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