
   

 

108. Subvencions per al programa Consolida't, de 

suport a la consolidació, enfortiment i reinvenció del 

treball autònom a Catalunya (Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies/Servei de Treball Autònom- 

Generalitat de Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Subvencions per a promoure la consolidació, el creixement i la reinvenció del 

treball autònom.  El  programa, s'articula en 2 fases: 

Fase 1: subvencions per seleccionar les entitats que oferiran assessorament 

personalitzat i formació en gestió empresarial a les persones treballadores 

autònomes. 

Fase 2: les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció posaran en marxa els 

programes d'assessorament personalitzat i de formació adreçat a les persones 

treballadores autònomes. 

Quantia de la subvenció:  

Es poden sol·licitar projectes en els termes següents: 

 

 

 

La quantia de les subvencions es calcula en funció del nombre de participants: 

 

 

Nombre mínim 
assessors de 
les entitats 
sol·licitants 

Nombre de participants en el 
programa a subvencionar 

Nombre mínim de 
sessions formatives 
obligatòries 

4 72 8 

3 54 6 

2 36 4 

Nombre  
d’assessors 

Nombre de participants  
assessorats 

Import màxim 
subvenció  

4 72-195 112.500,00 € 

3 54-146 86.000,00 € 

2 36-97 59.500,00 € 



   
 

Despeses subvencionables: 

Assessorament individualitzat tant presencial com en línia. 

Píndoles formatives en aspectes claus de gestió empresarial, presencial o en línia. 
 

2. Beneficiaris: 

Escoles de negocis, universitats, escoles universitàries o entitats dependents o 

vinculades a aquestes, a col·legis professionals jurídicament constituïts que 

acreditin experiència i coneixements en assessorament a persones treballadores 

autònomes, i associacions professionals del treball autònom a Catalunya de 

caràcter intersectorial. 

3. Requisits de les entitats beneficiàries incloses a l’apartat 2 :  

Estar legalment constituïdes i estar inscrites al registre corresponent en la 

data de publicació de la convocatòria. 

La resta de requisits generals per a sol·licitar qualsevol tipus de subvenció es 
poden consultar a l’annex 1 apartat. 4 de la ORDRE TSF/267/2016, de 10 
d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria per a la 
concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per 
al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, 

l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya. 

Altres requisits de les entitats: 

a) Experiència mínima de dos anys en la promoció d'accions formatives i 

d'assessorament en gestió empresarial. 

b) Disposar del nombre d'assessors adequats en funció del nombre de 
persones que s'han d'atendre, d'acord amb el que estableix la base 6.1 de la 

Resolució TSF/2272/2016, de 10 d'octubre. 

Més informació a l’annex 1 apartat 4.2 de la ORDRE TSF/267/2016. 

4. Persones destinatàries últimes de la subvenció: 

Segons l’annex 1 apartat 3.2 de a ORDRE TSF/267/2016 les destinatàries 

últimes de la subvenció són: 

1. Persones treballadores autònomes pròpiament dites, persones 

treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE) i persones 

treballadores autònomes societàries que exerceixin la seva activitat 

professional conjuntament amb altres en règim societari sota la fórmula 

jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, 

sempre que no tinguin més de 4 persones contractades (promig del 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=757335
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=757335
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=757335


   
darrer any) i/o acreditin una facturació inferior a 500.000 euros en el 

darrer exercici econòmic. A més cal que reuneixin els requisits següents: 

 

 Acreditar residència i domicili fiscal a Catalunya. 

 Trobar-se en situació d'alta com a treballador autònom en el moment 

d'iniciar el programa. 

 

2. Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i 

volen dur a terme un nou projecte de treball autònom. Hauran de reunir 

els requisits següents: 

 

 Acreditar residència i domicili fiscal a Catalunya. 

 Disposar d'informe de vida laboral on consti baixa al RETA o disposar de 

baixa a la mutualitat per una activitat econòmica. 

 Inscripció com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al Servei 

d'Intermediació del SOC. 

5. Documentació a presentar: 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: 

Memòria tècnica del projecte (G346NTA-079). 

6. Quan es podrà demanar?:  

El termini per presentar la sol·licitud és del 7 al 30 de juliol de 2020 (ambdós 

inclosos). 

7. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :    

 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-

desenvolupament-del-programa-Consolidat-de-suport-a-la-consolidacio-

enfortiment-i-reinvencio-del-treball-autonom-a-Catalunya?moda=1 

 

8. Normativa aplicable:  

Decreto-ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en 
materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para 
hacer frente a la COVID-19. 

RESOLUCIÓ TSF/1590/2020, de 2 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a 
la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, 
l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya, per a l'any 2020, en el 
marc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries 
en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer 

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G346NTA-079-00.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-desenvolupament-del-programa-Consolidat-de-suport-a-la-consolidacio-enfortiment-i-reinvencio-del-treball-autonom-a-Catalunya?moda=1
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-desenvolupament-del-programa-Consolidat-de-suport-a-la-consolidacio-enfortiment-i-reinvencio-del-treball-autonom-a-Catalunya?moda=1
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-desenvolupament-del-programa-Consolidat-de-suport-a-la-consolidacio-enfortiment-i-reinvencio-del-treball-autonom-a-Catalunya?moda=1
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793471.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793471.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793471.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=877094
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=877094
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=877094
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=877094
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=877094
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=877094


   
front a la COVID-19 (ref. BDNS 513437). (DOGC  núm.  8170  publicat 
el  06/07/2020). 
 
RESOLUCIÓ TSF/503/2020, de 14 de febrer, per la qual s'amplia el termini de 
justificació de les subvencions atorgades d'acord amb la Resolució TSF/2192/2018, 
de 19 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de 
subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al 
desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, 
l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya, per a l'any 2018 (ref. 
BDNS 416455). (DOGC  núm.  8073  publicat el  27/02/2020) 
 
ORDRE TSF/267/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han 
de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, 
de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a 
Catalunya. 

9. Altres dades d’interès :  

https://serveiocupacio.gencat.cat/es/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-
2/pla-de-xoc-per-a-locupacio-per-la-crisi-sanitaria-de-la-covid-19-/ 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-
desenvolupament-del-programa-Consolidat-de-suport-a-la-consolidacio-
enfortiment-i-reinvencio-del-treball-autonom-a-Catalunya 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-

desenvolupament-del-programa-Consolidat-de-suport-a-la-consolidacio-

enfortiment-i-reinvencio-del-treball-autonom-a-Catalunya?moda=1 

Resum del tràmit (infografia) 
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