
 
 
 

 
 

Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 
 

Nom de la 
convocatòria  

 
Ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma 
 

BOIB  
 
Nº63 de 22 de maig de 2018 
 

Link convocatòria 
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10821/609364/resolucio-
del-conseller-de-treball-comerc-i-indust 
 

Objecte 

 
Programa 1: ajuts econòmics a l’inici de l’activitat, 
destinat a promocionar la constitució de persones 
desocupades i inscrites en demanda d’ocupació com a 
treballadores o treballadors autònoms. 
Ajut base de 4.000 euros en cas d’home i 5.000 euros en cas 
de dona, incrementant la subvenció en els següents casos:  
Persona amb discapacitat 3.000 euros més 
Persona víctima de violència de gènera 500 euros més.  
Persona atur de llarga durada 500 euros més  
Persona atur de llarga durada i major de 45 anys 1.000 euros 
més  
 
Programa 2: ajuts destinats a mantenir l’activitat per 
compte propi. Es subvenciona el cost salarial de la seguretat 
social amb un límit de 1.000 euros a més dels següents 
requisits: 
En cas de persona amb discapacitat un 10% més 
En cas de dona víctima de violència de gènere 20% més 
 
Programa 3: ajuts per a la consolidació i el creixement del 
projecte d’autoocupació 
3.1.Ajuts per reenfocar el projecte d’autoocupació, ajut base 
de 4.000 euros en cas d’home i de 5.000 euros en cas de 
dona incrementant en els següents casos: 

- En cas de persona amb discapacitat 3.000 euros més 
- En cas de víctima violència de gènere 500 euros més.  

3.2.Afavorir la primera contractació d’un treballador ajut base 
de 4.000 euros en cas d’home i de 5.000 euros en cas de 
dona incrementant en els següents casos 

- En cas de contracte amb discapacitat 3.000 euros més 
- En cas contracte persona de víctima violència de 

gènere 500 euros més.  
- Persona contractada amb atur de llarga durada 500 

euros 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Afavorir la inserció laboral de treballadores i 
treballadors autònoms col·laboradors, amb un ajut base de 
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2.000 euros per homes i 2.500 per dones, afegint en els 
següents casos:  

- Persones amb discapacitat 1.500 euros 
- víctima violència de gènere 250 euros 
- Aturat de llarga durada 500 euros 

 
Activitats compreses des de l’1 d’octubre de 2017 fins al 30 de 
setembre de 2018. 
 

Beneficiaris  
 
Persones autònomes que tinguin previst iniciar activitat, 
mantenir l’activitat o crear noves contractacions.  
 

 
Termini presentació 
sol·licituds 
 

Fins dia 5 d’octubre de 2018 

 
Servei informació Àrea Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 
Ajuntament de Santa Maria del Camí 
 
Plaça de la Vila nº1, de les 9:00 hores a les 14:00 hores, Llorenç Beltran March (Agent 
de Desenvolupament Local) 
 
Adreça email: adl@ajsantamariadelcami.net 
 


