
 

QUADRE RESUM SUBVENCIONS FOMENT DE L’AUTOOCUPACIÓ I DE LA CONTRACTACIÓ, ANY 2022 

LÍNIA REQUISITS IMPORT DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
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Activitat desenvolupada a Castelldefels 

Donar-se d’alta com a autònom entre el 

01/11/2021 i el 31/10/2022 

No haver estat donat d’alta com a autònom o 

mutualista en els darrers 6 mesos abans de 

l’actual alta 

Màxim 2.000 € per persona beneficiària 

+ 10% si la persona que crea l’empresa és una 

dona 

+ 10% si la persona que crea l’empresa té una 

diversitat funcional igual o superior al 33% 

Despeses justificables, les relacionades amb la 

creació de l’empresa: quotes RETA, lloguer local 

i despeses d’assessoria / gestoria 

EN TOTES LES LÍNIES: 

Imprès de sol·licitud 

Document d’alta censal de l’activitat, model 036 o 037 

Hisenda 

Llicència municipal d'obertura a nom de la persona 

física o jurídica titular del alta de l'activitat a Hisenda 

(036 o 037), quan sigui exigible 

En el cas d’empreses en el que la sol·licitud es firma 

amb un certificat de caire personal i no de 

representació, escriptures de constitució per 

comprovar la representació de la persona signant 

Informe de Vida Laboral de la persona a subvencionar 

Document administratiu acreditatiu del grau de 

discapacitat, si s’escau 

 

LÍNIA A) FOMENT DE L’AUTOOCUPACIÓ 

Document d’alta d’autònom o del col·legi professional 

 

LÍNIA B) FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ 

Contracte laboral de la persona contractada 
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 Persones físiques i/o jurídiques amb centre de 

treball a Castelldefels 

Contracte laboral mínim de 6 mesos realitzat 

entre 01/11/2021 i el 31/10/2022 

La persona a contractar ha d’estar 

empadronada a Castelldefels i en situació de 

desocupació superior a 3 mesos abans de la 

contractació. 

Si la persona contractada tenia una antiguitat a 

l’atur superior a 6 mesos: 

- Menor de 45 anys, 600 €/mes per 6 mesos i 

jornada complerta (3.600 €) 

- Major o igual a 45 anys, 800 €/mes per 6 

mesos i jornada complerta (4.800 €) 

+ 10% si la persona contractada és una dona 

+ 10% si la persona contractada té una 

diversitat funcional igual o superior al 33% 

Si la persona contractada té una antiguitat a 

l’atur entre 3 i 6 mesos, la subvenció serà del 

50%  

Despeses justificables, les despeses salarials 

 

L’IMPORT MÀXIM A REBRE PER EMPRESA O GRUP EMPRESARIAL SERÀ DE 10.000 EUROS 




