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GARANTIA JUVENIL – AUTOOCUPACIÓ 2021 / 2022 

Ordre EMT/184/2021, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del 

programa REACT-UE. 

1. Objectiu. 

 Afavorir l’inici de projectes professionals de persones joves emprenedores 
que els permetin desenvolupar les seves capacitats i iniciar-se a la vida 
laboral. 

2. Persones beneficiàries. 

 Persones d’entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) que estiguin donades d’alta 
com a treballadores autònomes en el moment de presentar la sol·licitud a la 
convocatòria. 

3. Requisits específics de les persones beneficiàries. 

 Estar inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al SOC, fins 
al dia anterior a la data d’alta com a treballadora autònoma, o bé estar 
donada d’alta al registre del programa de garantia juvenil en situació “d’inscrit 
beneficiari” El dia anterior a la data d’alta com a treballadora autònoma.  

 Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos). 

 Haver-se donat d’alta com a treballador autònom (inici d’activitat)  des del dia 
1 d’octubre del 2020 o des del dia abans de la presentació de la sol·licitud a 
la convocatòria. 

 Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya. 

 No estar contractada per compte d’altri ni a l’inici d’activitat com a treballadora 
autònoma ni durant tot el període subvencionable. 

o Excepció: Es permet simultaniejar el treball per compte propi amb el 
treball per compte d’altri un màxim de 12 dies en un període de 12 
mesos (base 4.2.e. Ordre EMT 184/2021). 

 No haver estat beneficiària d’aquest ajut o similar. 

4. Termini per la presentació de sol·licituds. 

 Des del dia 10 de desembre del 2021 a les 09:00h, i fins al dia 10 de gener 
del 2022 a les 15:00h. 

5. Actuació subvencionable. 

 Es subvenciona un import fix, el qual té per objectiu garantir un ingrés mínim 
a cada jove a l’inici de la seva activitat econòmica com a treballador o 
treballadora autònom.  

6. Quantia de la subvenció. 

 La quantia de la subvenció és el resultat d’aplicar el mòdul mensual relatiu al 
salari mínim interprofessional amb les 14 pagues prorratejades en 12 mesos 
durant el nombre de mesos d’alta ininterrompuda com a treballador o 
treballadora autònom. 

o Total: 13.510€. 
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7. Sol·licituds. 

 Les sol·licituds es presentaran en el termini que la convocatòria determini 
mitjançant el tràmit específic previst a https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa
_Garantia_Juvenil?category=76d429a4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

o És necessari per la presentació de la sol·licitud electrònica, un dels 
sistemes d’identificació i signatura admesos. IDCAT mòbil, IDCAT 
certificat digital, DNI electrònic. 

 La sol·licitud ha d’incloure com a documentació annexa: 

o Declaració responsable relativa al compliment dels requisits previstos 
a la Ordre EMT 184/2021. 

o Certificat acreditatiu d’inscripció com a persona beneficiària del 
Programa garantia juvenil, en situació “d’inscrit beneficiari” el dia 
abans d’iniciar la seva activitat en règim de treballador o treballadora 
autònom, o bé la inscripció com a demandants d’ocupació no 
ocupades (DONO) el dia abans d’iniciar la seva activitat. 

o Declaració d’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors i en 
algun municipi de Catalunya (models 036-037), o el document únic 
electrònic (DUE) tramitat i finalitzat a través de la plataforma CIRCE 
amb el codi de seguretat de verificació. 

o En cas de professionals col·legiats, certificat on consti la data d’alta a 
la mútua i que en els sis mesos anteriors no hagi estat en aquesta 
situació d’alta. 

o Full de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la 
Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (Àrea SEPA). 

 En el cas que el demandant de la prestació sigui titular com a 
persona física del compte bancari, es podrà aportar una còpia 
de la llibreta d’estalvis, xec, extracte bancari o qualsevol altre 
document on consti el nom de la persona titular i el IBAN. 

o Les persones sol·licitants que hagin obtingut una pròrroga, 
ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus 
deutes amb l’AEAT, l’ATC o la TGSS, cal que aportin la documentació 
que ho acrediti. 

o Certificat de reconeixement, si s’escau, del grau de discapacitat igual 
o superior al 33%. 

8. Procediment de concessió i criteris de valoració. 

 Concurrència competitiva. 

 El criteri de valoració de les sol·licituds es durà a terme tenint en compte 
l’ordre d’antiguitat en l’alta com a treballador o treballadora autònom al Règim 
Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social. 

9. Pagament de la quantia. 

 S’ordena un primer pagament en concepte de bestreta al  moment d’emetre 
la resolució d’atorgament de l’ajut, que és del 80% corresponent al total de 
l’ajut atorgat. 
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 El 20% restant s’ordena com a un segon pagament un cop s’hagi verificat el 
manteniment de l’activitat durant els 12 mesos següents, a comptar des de 
l’inici de l’activitat. 

10. Revocació de l’ajut. 

 Són causes de revocació: 

o Incompliment de la obligació sobre el manteniment de l’activitat durant 
els 12 mesos sencers ininterromputs, sens perjudici de les 
especificitats de la base 29 sobre la minoració de l’ajut. 

o Incompliment de la obligació sobre el manteniment en situació d’alta 
al règim d’autònoms durant 12 mesos sencers ininterromputs. 

 Excepció: Es permet simultaniejar el treball per compte propi 
amb el treball per compte d’altri un màxim de 12 dies en un 
període de 12 mesos (base 4.2.e. Ordre EMT 184/2021). 

o La simultaneïtat de l’exercici de l’activitat com a treballadora 
autònoma amb un contracte per compte d’altri. 

 Excepció: Es permet simultaniejar el treball per compte propi 
amb el treball per compte d’altri un màxim de 12 dies en un 
període de 12 mesos (base 4.2.e. Ordre EMT 184/2021). 

o El fet que durant els 12 mesos d’alta com a treballador autònom 
modifiqui la seva situació jurídica i es constitueixi en soci o sòcia de 
societats mercantils, cooperatives, societats laborals, societats civils 
privades, o membre de comunitats de bens o d’entitats sense 
personalitat jurídica. 

o Quan arran d’una actuació inspectora es determini que la persona 
sol·licitant no té la condició de treballadora autònoma sinó 
assalariada. 

o Incompliment de les obligacions tributàries i de les obligacions davant 
la Seguretat Social. 

11. Minoració de les subvencions. 

 Si es produeix la baixa anticipada d’autònoms abans que hagi transcorregut 
mínim un període de vuit mesos sencers des de la data d’inici d’activitat, es 
revocarà la totalitat de la subvenció atorgada. 

 Si es produeix la baixa anticipada d’autònoms després d’haver transcorregut 
el període mínim de vuit mesos sencers, es revocarà la part de la subvenció 
no meritada. 

Baixa abans del vuitè mes. Minoració del 100% de l’ajut atorgat. 

Baixa un cop complert el vuitè mes d’alta 
ininterrompuda. 

Minoració del 33% de l’ajut atorgat. 

Baixa un cop complert el novè mes d’alta 
ininterrompuda. 

Minoració del 25% de l’ajut atorgat. 

Baixa un cop complert el desè mes d’alta 
ininterrompuda. 

Minoració del 17% de l’ajut atorgat. 

Baixa un cop complert el onzè mes d’alta 
ininterrompuda. 

Minoració del 8% de l’ajut atorgat. 

Baixa un cop complert el dotzè mes d’alta 
ininterrompuda. 

Minoració del 0% de l’ajut atorgat. 

 


