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Convocatòria per a la concessió de 

subvencions per afavorir l'autoocupació de 

joves inscrits al programa de Garantia Juvenil 

per a l'any 2020
 

Beneficiaris 

Joves que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) i que abans de donar-se 
d'alta com a treballadors autònoms estiguin inscrits al programa de Garantia 
Juvenil. 

Els joves han de disposar de domicili fiscal i, si escau, de centre de treball a 
Catalunya. 

 

Requisits específics 

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els següents requisits: 

a) Estar inscrit en el programa de Garantia Juvenil abans de donar-se d'alta 
com a treballador autònom. A aquest efecte es verifica que l'alta al 
programa de Garantia Juvenil sigui anterior a l'alta d'inici de l'activitat que 
consti en el document d'alta al règim especial de treballadors autònoms o 
mutualitat del col·legi professional corresponent. 

b) Haver iniciat l’activitat econòmica com a persona treballadora autònoma 
amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut. A 
aquests efectes es considerarà com a data d’inici d’activitat la que consti 
en el document d’alta al règim especial de treballadors autònoms o a una 
mutualitat del col·legi professional corresponent. 

c) El domicili fiscal i, si escau, el centre de treball del beneficiari de la 
subvenció ha de ser a la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

d) No estar contractat per compte d'altri simultàniament a l'alta al règim 
especial de treballadors autònoms o la mutualitat corresponent com a 
sistema alternatiu al RETA durant el temps en què es gaudeixi d'aquest 
ajut 

e) No haver estat beneficiari dels ajuts de la línia A que regula l'Ordre 
EMO/298/2015, de 16 de setembre. 
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Tipus de mesura 

 Ajut pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment 

de la partida pressupostària. 

 És incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o 

subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat. 

 Les mesures de foment del treball autònom que regula aquesta 

convocatòria consisteixen en la subvenció d'un import fix de fins a 

10.000,00 euros per a cada jove que es doni d'alta de manera 

ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms 

o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 

12 mesos per garantir uns ingressos mínims a l'autònom a l'inici de la seva 

activitat econòmica. 

 

Quanties de les subvencions 

 Fins a un màxim de 10.000€.  

 La quantia màxima d’aquesta subvenció és de fins a 10.000€ per la 

permanència durant 12 mesos ininterromputs d’alta al règim especial de 

la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), règim especial que 

correspongui a la mutualitat del col·legi professional corresponent.  

 D'acord amb la base 23 de l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, si es 

produeix la baixa anticipada abans que hagi transcorregut un període de 

8 mesos d'alta ininterromputs, la persona beneficiària de la subvenció ha 

de retornar la totalitat de la subvenció rebuda. Si es produeix la baixa 

anticipada de l'autònom o autònoma transcorreguts 8 mesos d'alta 

ininterromputs al règim especial dels treballadors autònoms o a la 

mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu 

al RETA, s'ha d'utilitzar la taula d'imports següent tenint en compte només 

els mesos complets: 

 

MESOS IMPORT SUBVENCIÓ 

Menys de 8 0 

8 6.429,00 

9 7.143,00 

10 7.857,00 

11 8.571,00 

12 10.000,00 
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Terminis 

El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació 

d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 15 de 

setembre de 2020. Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans especificats a 

la base 8 de l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol. 

Poden sol·licitar aquests ajuts els i les joves, prèviament inscrits al programa de 

Garantia Juvenil, donats d'alta com a treballadors autònoms des de l'1 de 

setembre de 2019 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de 

subvenció que estableix el punt 4 de la part dispositiva de la present Resolució 

de convocatòria de subvencions. 

 

Procediment 

El primer pas és estar inscrit a Garantia Juvenil, complint els requisits per 
accedir-hi. La persona es pot donar d’alta a: 
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-
Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html  
 
El formulari de sol·licitud es pot obtenir al Canal Empresa 
http://canalempresa.cat), a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de 
Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i a l'apartat Tràmits del portal de Treball 
(http://treball.gencat.cat).  
El formulari de sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica, a través del 
portal corporatiu de tramitació Canal Empresa 
(http://canalempresa.gencat.cat), o de l'apartat Tràmits de la Generalitat de 
Catalunya (http://tramits.gencat.cat), o de l'apartat Tràmits del portal de 
Treball (http://treball.gencat.cat). 
 

 

Més informació 

Accés a Garantia Juvenil: http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-

trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html 

Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de 

joves inscrits al programa de Garantia Juvenil 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?actio

n=fitxa&documentId=794195&language=ca_ES 
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