
 
 
 

 
 

Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 
 

Nom de la convocatòria  
 
Subvencions foment de la contractació al sector 
industrial  
 

BOIB  
 
BOIB  nº34 de 17 de març de 2018 
 

Link convocatòria 
 
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2351967 
 

Objecte 

 
Que es subvenciona? la contractació indefinida de persones 
de 30 o més anys, desocupades i inscrites en demanda 
d’ocupació en el servei d’ocupació corresponent: indefinits en 
la modalitat ordinària pot ser objecte d’un incentiu base de 
5.500 €, poguent incrementar en les quanties:  
 
Programa 1. Suport a sectors industrials de caràcter 
tradicional i a sectors estratègics, es subvencionen 
contractes indefinits en la modalitat ordinària pot ser objecte 
d’un incentiu base de 5.500 €.  
 
Programa 2. Persones en atur de llarga durada, es 
subvencionen contractes indefinits en la modalitat ordinària pot 
ser objecte d’un incentiu base de 4.200 €  
 
Programa 3. Persones en situació d’exclusió social ,es 
subvencionen un incentiu consistent en una quantia fixa 
mensual de cent euros (100€) per mes de contractació, previst 
en el contracte amb un màxim de 36 mesos (3.600€)  
 
Programa 4. Retorn al mercat laboral, es subvencionen 
contractes indefinits o fixos discontinus pot ser objecte d’un 
incentiu base de 4.500€.  
 
Programa 5. Treball per a dones víctimes de violència 
masclista, es subvencionen contractes indefinits o fixos 
discontinus pot ser objecte d’un incentiu base de 8.400€.  
 
Programa 6. Persones afectades per acomiadament 
col·lectiu, es subvencionen contractes indefinits o fixos 
discontinus pot ser objecte d’un incentiu base de 4.500€. 
  
Programa 7. Suport a l’exportació, es subvencionen 
contractes indefinits o fixos discontinus pot ser objecte d’un 
incentiu base de 8.400€.  
 
Programa 8. Persones joves, es subvencionen contractes 
indefinits en la modalitat ordinària pot ser objecte d’un incentiu 
base de 5.000 €.  
 
Programa 9. Persones joves formades, es subvencionen 
contractes indefinits en la modalitat ordinària pot ser objecte 
d’un incentiu base de 4.500 €.  
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Programa 10. Relleu generacional, es subvencionen 
contractes indefinits en la modalitat ordinària pot ser objecte 
d’un incentiu base de 4.500 €. 
 
A més la subvenció es pot incrementar l'ajuda en les quanties 
que també s’assenyalen: 
a) Si la persona contractada és una dona, 500 €. 
b) Si l’edat de la persona contractada està compresa entre els 
45 i els 55 anys, 500 €. 
c) Si la persona contractada té més de 55 anys, 1.000 €. 
d) Si l’empresa sol·licitant pertany a algun dels sectors 
industrials tradicionals i estratègics prevists en els apartats 2 i 
3 del Programa 1 d’aquesta convocatòria, 500 €. 
 

Beneficiaris  
 
Emprenedors, microempreses i empreses  
 

 
Termini presentació 
sol·licituds 
 

El termini es fins dia 19 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 
 


