
   

 

110. Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves 

inscrits al programa de Garantia Juvenil (Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies/Direcció General de 

Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut 

Laboral- Generalitat de Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Ajut econòmic finançat per la Iniciativa Europea d'Ocupació Juvenil i el FSE per tal 
de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al 

Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació. 

Quantia de la subvenció:  

L'import serà de 10.000 euros per la permanència durant 12 mesos 
ininterromputs d'alta al règim especial de la seguretat social de les 

persones treballadores autònomes, règim especial que correspongui o 
mutualitat del col·legi professional corresponent. 

2. Beneficiaris: 

Joves que abans de donar-se d'alta com a treballadors autònoms estiguin 
inscrits al Programa de Garantia Juvenil, i que tinguin entre 18 i 29 anys, 
ambdós inclosos. L'alta com a treballador autònom ha de ser dins de l'àmbit 
temporal que va de l'1 de setembre de 2019 fins al 15 de setembre de 2020. 

3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants :  

Requisits específics dels sol·licitants 

Estar inscrit en el programa de Garantia Juvenil en situació "Inscrit 

beneficiari" 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. 

No haver rebut cap acció educativa i/o formativa el dia anterior a la seva 
alta com a persona treballadora autònoma. 

Haver iniciat l'activitat econòmica com a persones 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. 



   
 

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

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. 

No haver estat beneficiari dels ajuts regulats a la Resolució TSF/1985/2019, de 
15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions per afavorir 
l'autoocupació de joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil per a l'any 
2019. 

Requisits generals es poden consultar a l’apartat requisits. 

4. Documentació a presentar: 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: 

 Certificat acreditatiu de la inscripció al registre telemàtic del Programa de 
Garantia Juvenil, en situació d'inscrit/a beneficiari/ària, actualitzat a la data 
d'inici d'activitat. 

 Full de domiciliació bancària degudament diligenciat i segellat per l'entitat 
financera i signat per la persona sol·licitant de l'ajut. Aquest full només 
s'haurà d'aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se 
sol·licita una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

 Declaració censal d'alta a l'impost sobre activitats econòmiques en algun 
municipi de la comunitat autònoma de Catalunya (models 036-037) o 
document únic electrònic (DUE) tramitat i finalitzat a través de la plataforma 
CIRCE amb codi de seguretat de verificació. 

 En cas de professionals col·legiats, document d'alta a la mutualitat del 
col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al RETA i 
acreditació conforme en els 6 mesos anteriors a aquesta alta no havia estat 
donat d'alta en la mateixa mutualitat com a sistema alternatiu al RETA. 

5. Quan es podrà demanar?:  

El termini per presentar la sol·licitud és de l'11 de juny al 15 d’octubre de 2020. 

6. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :    
 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Progr
ama_Garantia_Juvenil?moda=1 
 
 
 
 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil?moda=1
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tresoreria_pagaments/arxius/transf_banc_area_sepa.doc
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil?moda=1
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil?moda=1
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil?moda=1


   
 

7. Normativa aplicable:  

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 front a la COVID-19. (DOGC  núm.  8128  publicat el  07/05/2020) i al BOE 
19/06. 

RESOLUCIÓ TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria 
per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits 
al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc 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 front a la COVID-19 (ref. BDNS 509385). (DOGC  núm.  8151  publicat 
el  10/06/2020) 

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. (DOGC  núm.  7424  publicat 
el  01/08/2017) 

 

8. 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://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Progr
ama_Garantia_Juvenil 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Progr
ama_Garantia_Juvenil?moda=1 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=872893
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=872893
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=872893
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874764
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874764
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874764
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874764
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874764
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874764
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874764
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=794195
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=794195
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=794195
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=794195
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://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://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil?moda=1
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil?moda=1
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil?moda=1

