
 
 

PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA 2009 
 

 
OBJECTE 

 

 

Facilitar a les persones desocupades l’inici de l’activitat com a treballador 
autònoms o per compte propi. 
 

 
BENEFICIARIS 

 

 

Persones desocupades i inscrites com a demandants d’ocupació a les 
oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya que es constitueixin com 
a treballadors/res autònoms/es o per compte propi. També els treballadors 
autònoms que formin part de comunitats de bens o societats civils. 
 

 
OBJECTE DE LA 

SUBVENCIÓ 
 

 

Per a l’establiment com a treballador autònom o per compte propi: 
l’objecte és facilitar a les persones desocupades l’inici de l’activitat com a 
treballadors autònoms o per compte propi. 
 

Subvenció financera: l’objecte de la subvenció és reduir els interessos en 
cas d’haver obtingut un préstec d’una entitat financera per a invertir en la 
creació i posada en marxa de l’empresa 
 

Subvenció per a assistència tècnica: Té per objecte el finançament 
parcial de la contractació, durant la posada en marxa de l’empresa, dels 
serveis externs necessaris per a la millora de l’exercici de l’activitat 
empresarial.  
 

Subvenció per a formació:  Finançar parcialment de cursos relacionats 
amb la direcció i gestió empresarial i TIC’S, amb la finalitat de cobrir 
necessitats de formació del treballador autònom durant la posada en 
marxa de l’empresa 
 

QUANTIA DELS 
AJUTS 

 

Per a l’establiment com a treballador autònom o per compte propi:  
 Joves en atur de 30 anys o menys:4.500€ 
 Dones en atur: 5.000€ 
 Homes en atur més grans de 30 anys: 4.000€ 
 Aturats amb discapacitat: 8.000€ 
 Dones en atur amb discapacitat: 9.000€ 
 Dones víctimes de violència de gènere s’incrementen en un 10% 

 

Subvenció financera: 
 Reducció fins a 4 punts del tipus d’interès fixat. 
 La subvenció no pot superar la quantitat de 3.000€ 

 

Subvenció per a assistència tècnica: Fins als 75% del cost del servei 
prestat amb un màxim de 1.000 €. En el cas de les accions destinades al 
foment de les agrupacions i col·laboracions entre treballadors autònoms, la 
quantia màxima es del 75% del cost del servei amb un màxim de 5.000 
Euros.  
 

Subvenció per a formació: L’import de la subvenció es del 75% del cost 
dels cursos rebuts amb un màxim de 1.000 €. 
 
 

 
 

REQUISITS 
DE L’AJUT 

 
 
 
 
 

 

Per a l’establiment com a treballador autònom o per compte propi:  
 El sol·licitant ha d’haver fet una inversió superior als 5.000 €, dels 

quals el 70% ha de ser en immobilitzat i el 30% en despeses 
d’explotació.  

 No haver rebut en els 3 anys anteriors les subvencions renda de 
subsistència o fons perdut. 

 Elaborar una memòria- pla d’empresa de l’activitat a desenvolupar.
 Acreditar la viabilitat del pla d’empresa amb un informe emès per 

una Entitat Acreditada del Servei de Creació d’Empreses. 
 
 
 
 



 
 
 

REQUISITS 
 DE L’AJUT 

 

 

Subvenció Financera 
 

 El sol·licitant ha d’haver fet una inversió superior als 5.000 €, dels 
quals el 70% ha de ser en immobilitzat i el 30% en despeses 
d’explotació.  

 Termini d’amortització del préstec mínim de tres anys, i no pot ser 
cancel·lat durant el primer anys de vigència. 

 Tenir concedit un préstec per a la realització d’una inversió 
necessària per a l’inici de l’activitat. 

 Elaborar una memòria- pla d’empresa de l’activitat a desenvolupar.
 Acreditar la viabilitat del pla d’empresa amb un informe emès per 

una Entitat Acreditada del Servei de Creació d’Empreses. 
 

Subvenció per l’assistència tècnica:  
 

 Els serveis subvencionables han d’haver estat rebuts en el període 
comprès entre els tres mesos anteriors a l’alta a la S.S o 
Mutualitat Professional i els 2 anys posteriors 

 

 Subvenció per la formació: 
 

 La formació subvencionables han d’haver estat realitzada en el 
període comprès entre els tres mesos anteriors a l’alta a la S.S o 
Mutualitat Professional i els 2 anys posteriors 

 

TERMINI I LLOC DE 
PRESENTACIÓ DE LA 

SOL·LICITUD 
 

 

Subvenció financera i per a l’establiment com a treballador autònom o 
per compte propi: Com a màxim, dos mesos després de la data d’alta al 
corresponent règim de la Seguretat Social, o la data a la mutualitat del 
col·legi professional que correspongui.  
 

Subvenció per a assistència tècnica i subvenció per a formació: com 
a màxim, 2 mesos després de la finalització de l’actuació objecte de 
subvenció, sempre que sigui dins dels 2 anys posteriors a la data d’alta. 
Per a les actuacions realitzades a terme en els 3 mesos anteriors a la data 
d’alta de la Seguretat Social, s’ha de presentar en els 2 mesos posteriors a 
l’esmentada alta. 

 

Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball 
C/ Calàbria, 169, 08015 Barcelona 
 

JUSTIFICACIÓ 

 

Per a l’establiment com a treballador autònom o per compte propi: 
Acreditació de les despeses efectuades mitjançant factures o altra 
documentació acreditativa. La data de les factures acreditatives de les 
inversions realitzades ha de ser d’un període comprès entre els sis mesos 
anteriors a la data d’alta en el corresponent règim de la Seguretat Social i 
els dos mesos posterior a la data esmentada.  
 

Subvenció per a assistència tècnica: Acreditació de les accions objecte 
de la subvenció. 
Subvenció per a formació: com a màxim, 2 mesos després de la 
finalització de l’actuació objecte de subvenció, sempre que siguin dins dels 
2 anys posteriors a la data d’alta. 
Per a les actuacions que es duguin a terme en els 3 mesos anteriors a la 
data d’alta, s’ha de presentar en els 2 mesos posteriors a la data 
esmentada. 

 

MÉS INFORMACIÓ 

 
DOGC 5347 DE 26/03/2009 
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5347/09064019.pdf 
 

 

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5347/09064019.pdf
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