
Convocatòria de subvencions destinats a promocionar l'ocupació autònoma
per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a
una economia verda i digital

1. QUÈ SUBVENCIONEN AQUESTES AJUDES?

Aquesta convocatòria consta de 2 programes que subvencionen 2 accions diferents:
PROGRAMA 1 - AJUTS ECONÒMICS A L’INICI DE L’ACTIVITAT : L’acció subvencionable
és l’establiment com a treballador autònom d’una persona desocupada i inscrita en
demanda d’ocupació.
PROGRAMA 2 - AJUTS PER A LA CONSOLIDACIÓ DE NOVES LÍNIES DE NEGOCI I
CANVI D’ACTIVITAT: Són ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la
pervivència i millora del negoci i per la transformació productiva cap a una economia verda i
digital.

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció
General de Promoció Econòmica http://dgpe.caib.es

2. QUI POT SER BENEFICIARI DE LES AJUDES?

Per al PROGRAMA 1 (Inici d’activitat) poden ser beneficiàries aquelles persones
desocupades i inscrites en l’oficina corresponent del servei públic d’ocupació almenys des
del dia abans del començament de l’activitat.
Per al PROGRAMA 2 (consolidació de noves línies de negoci i canvi d’activitat) poden
ser beneficiaris aquells treballadors autònoms que estiguin d’alta en el règim especial de
treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social, o en la mutualitat del
col·legi professional corresponent. El fet que se subvenciona són noves línies de negoci i
canvi d’activitat dels projectes d’autoocupació que acreditin un any d’activitat com a mínim,
o  4 mesos sin són estacionals.

3. QUINS REQUISITS HE DE COMPLIR PER SER BENEFICIARI?

Requisits generals de les persones beneficiàries per als dos Programes:

a) Estar domiciliats, tant la persona sol·licitant com el seu centre de treball, a les Illes
Balears i dur a terme l'activitat empresarial en aquesta comunitat autònoma.

b) No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix
l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la comunitat autònoma de
les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social, abans de la
proposta de resolució.

Requisits PROGRAMA 1 (Inici d’activitat):
- Persona desocupada i inscrita en l’oficina corresponent del servei públic d’ocupació

almenys des de el dia abans del començament de l’activitat.
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- No haver estat d’alta com a autònom durant l’any anterior a la data d’inici de
l’activitat a data d’inici d’activitat, en el mateix o similar epígraf de l’impost d’activitats
empresarials pel qual se sol·licita l’ajut.

- Constar d’alta en el règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de
la Seguretat Social o en la mutualitat del col·legi professional corresponent durant
l’àmbit temporal de la convocatòria.

- Constar d’alta en el Cens d’Activitats Econòmiques de l’AEAT.

- Presentar certificat acreditatiu d’haver cursat la formació en línia dissenyada per l’IDI
Balears.

- Dur a terme un pla d’empresa segons el model indicat en la convocatòria i que haurà
de ser sotmès a una valoració tècnica positiva.

Requisits PROGRAMA 2 (consolidació de noves línies de negoci i canvi d’activitat):
- Haver-se mantingut d’alta com a autònom des d’un anys abans a la data de

publicació d’aquesta convocatòria, com a mínim, o acreditar una temporada
d’activitat estacional (4 mesos dins l’any).

- No haver estat beneficiari dels ajuts de promoció a l’ocupació autònoma en els
quatre anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria.

- Presentar certificat acreditatiu d’haver cursat la formació en línia dissenyada per l’IDI
Balears.

- Dur a terme un pla d’empresa segons el model indicat en la convocatòria i que haurà
de ser sotmès a una valoració tècnica positiva (model disponible a l'adreça
electrònica https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/ )

4. QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE ELS DOS PROGRAMES?

El PROGRAMA 1 (Inici d’activitat) va adreçat a aquelles persones desocupades i inscrites
com a demandants d’ocupació, que es vulguin establir com a treballadors autònoms o
s’hagin establert en el període subvencionable (1 de març de 2020 a 31 de maig 2022).
El PROGRAMA 2 (consolidació de noves línies de negoci i canvi d’activitat) va adreçat
a  treballadors autònoms que estiguin d’alta en el règim especial de treballadors autònoms o
per compte propi de la Seguretat Social o en la mutualitat del col·legi professional
corresponent, i que vulguin establir noves línies de negoci i canvi d'activitat dels projectes
d'autoocupació, amb l'objectiu de donar suport a la millora del negoci i per la transformació
productiva cap a una economia verda i digital. Es considerarà millora del negoci un canvi
substancial en el model.
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5. ES POT SER BENEFICIARI DELS 2 PROGRAMES DE LA SUBVENCIÓ?

No, només es pot optar a un dels 2 programes, atès que només es pot presentar una
sol·licitud per persona per a la mateixa convocatòria.

6. QUIN TERMINI HI HA PER A SOL·LICITAR LES AJUDES?

El PROGRAMA 1 (Inici d’activitat) comprendrà dues anualitats, 2022 i 2023, i el termini
per presentar les sol·licituds serà:

● Anualitat 2022: del 25/02/2022 al 31/05/2022
● Anualitat 2023: del 01/02/2023 al 31/05/2023

PROGRAMA 2 (consolidació de noves línies de negoci i canvi d’activitat) només per a
l’any 2022, el termini per presentar les sol·licituds serà:

● Del 25/02/2022 al 31/05/2022

7. QUIN ÉS EL TERMINI PER REALITZAR LES ACTIVITATS QUE ES PODEN
SUBVENCIONAR?

Per al PROGRAMA 1, s'estableixen dos terminis per iniciar i dur a terme les activitats que
es poden subvencionar, un per l'any 2022, i un altre per l'any 2023:

- Per l'anualitat 2022, l'activitat subvencionable s'ha de realitzar entre l'1 de març
de 2020 i el 31 de maig de 2022.

- Per l'anualitat 2023, l'activitat subvencionable s'ha de dur a terme entre l'1 de juny
de 2022 i el 31 de maig de 2023.

Per al PROGRAMA 2, l'activitat que es subvenciona ha d’acreditar un any d’activitat com a
mínim des de el 30 desembre de 2020, fins el 31 de maig de 2022.

8. COM ES SOL·LICITEN LES AJUDES?

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica del Govern de les
Illes Balears, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat “Ajuts per
promocionar l’ocupació autònoma”.
En la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia
Social i Circular http://dgpe.caib.es estarà disponible la informació de la convocatòria i
s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

❖ Tràmit un: Sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no
requereix signatura electrònica).

Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud,
s'accedirà a https://reservatorn.caib.es.

En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identitat del treballador autònom que
demana les ajudes (no del representant), municipi del domicili fiscal, i un correu
electrònic.
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El sistema informarà del termini assignat per a presentar la sol·licitud. Aquest tràmit
és obligatori per tal de poder accedir al Tràmit dos.

EN EL TRÀMIT UN PODREU TRIAR ENTRE TRES OPCIONS, heu de triar la
convocatòria per la qual voleu optar (només en podeu triar UNA):

-INICI
-CONSOLIDACIÓ
-SEGONA OPORTUNITAT

També haureu de triar l’itinerari pel qual voleu optar. És possible que s’hagin esgotat les
places per un dels itineraris, si voleu continuar, haureu de triar l'opció per la qual quedin
places.

- a) Acció de suport relativa a l’etiquetatge climàtic

- b) Acció de suport relativa a l’etiquetatge digital

IMPORTANT: QUAN HÀGIU TRIAT UNA SUBVENCIÓ, DESPRÉS NO PODREU
CANVIAR, I NOMÉS PODREU REALITZAR LA SOL·LICITUD PER L’OPCIÓ TRIADA.

❖ Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica).

Dins de la franja assignada, s'accedirà al procediment "Ajuts per promocionar
l'ocupació autònoma" de la seu electrònica de la CAIB, a través del qual es
presentarà la sol·licitud i la documentació restant requerida.

➔ Si el tràmit dos es realitza en la franja assignada, el sistema retrotraurà la data de
presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit un.

➔ Si la sol·licitud es realitza fora de la franja assignada, la data de presentació de la
sol·licitud (data de criteri) serà aquella en què efectivament s'hagi presentat
completa la sol·licitud.

➔ Si la sol·licitud no es presenta completa en el tràmit dos, l'Administració farà un
requeriment per tal que es pugui esmenar, en aquest supòsit també es mantindrà la
data de presentació de la sol·licitud.

9. QUAN HE DE TRIAR L’ACTUACIÓ DE TRANSICIÓ CAP A L’ECONOMIA VERDA
O DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL?

Tant per al Programa 1 com per al Programa 2 hi haurà 2 línies d’actuacions:
Els beneficiaris s’hauran de comprometre a realitzar en el termini establert una actuació que
faciliti la transició de la seva activitat cap a l'economia verda, o a realitzar una actuació
que faciliti la seva transformació digital.
Aquestes actuacions s’han de triar en el moment que es faci la reserva de torn, on es
podrà elegir entre aquestes dues opcions:

a) Acció de suport relativa a l’etiquetatge climàtic

b) Acció de suport relativa a l’etiquetatge digital

Un 50 per 100 del pressupost de cada programa estarà reservat per a beneficiaris que es
comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la transició de la seva



activitat productiva cap a l'economia verda i l'altre 50 per 100 del pressupost d'aquest
programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini
establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

Quan s’esgotin les places per un dels dos itineraris, si voleu continuar, haureu de
triar l'opció per la qual quedin places.

10. ESTIC REALITZANT EL TRÀMIT DE RESERVA DE TORN I EM SURT UN
MISSATGE QUE DIU QUE NO HI HA PLACES DISPONIBLES PER LES OPCIONS
SEL·LECCIONADES, QUÈ HE DE FER?

En aquest cas, en primer lloc heu de comprovar que l’opció seleccionada és realment
l’ajuda que voleu sol·licitar: Iniciació, Consolidació o Segona Oportunitat.
En segon lloc, per poder continuar haureu de seleccionar l’altra acció de suport, atès que la
seleccionada en primer lloc s’ha quedat sense places disponibles.

11. EN QUÈ CONSISTEIXEN LES ACTUACIONS DE TRANSFORMACIÓ CAP A
L’ECONOMIA VERDA O DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL?

L'acció de suport per a iniciar la transformació cap a l'economia verda consistirà en la
participació en un taller de transformació verda, que inclourà:

1. Un previ diagnòstic de la sostenibilitat mediambiental de l'empresa

2. La participació en, almenys, dues sessions de dues hores cadascuna per part de
l'empresa que li permetin millorar la seva situació de partida en aquest àmbit

3. L'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals
es reflecteixin els canvis que hauria d'implementar perquè la seva activitat productiva sigui
més respectuosa amb el medi ambient

L'acció de suport per a iniciar la transformació digital consistirà en la participació en un
taller de transformació digital, que inclourà:

1. Un previ diagnòstic del grau de digitalització actual de l'empresa

2. La participació en, almenys, dues sessions de dues hores cadascuna per part de
l'empresa que li permetin conèixer i manejar les millores tecnològiques que convindrien a la
seva activitat

3. L'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals
es reflecteixin les innovacions tecnològiques que haurien d'aplicar per a millorar la seva
eficiència i productivitat

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció
General de Promoció Econòmica http://dgpe.caib.es

12. EN QUÈ CONSISTEIX LA FORMACIÓ EN LÍNIA?

La formació en línia està dissenyada per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes
Balears (IDI Balears), i es pot trobar en l'adreça electrònica
https://www.iempren.es/formacio-en-linia/ .
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13. QUAN PUC FER LA FORMACIÓ EN LÍNIA?

Aquesta formació s’ha de realitzar prèviament a la presentació de la sol·licitud.
Podreu trobar més informació en l’adreça electrònica
https://www.iempren.es/formacio-en-linia/ .

14. EN QUÈ CONSISTEIX EL PLA D’EMPRESA?

El Pla d'empresa ha d’incloure la part descriptiva i la part economicofinancera del projecte,
segons el model de pla d'empresa i de pla economicofinancer disponible en l'adreça
electrònica https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/.

Es recomana presentar el pla d'empresa en suport digital.

Els plans d'empresa s’hauran de presentar, per la persona sol·licitant, juntament amb la
sol·licitud de subvenció i, posteriorment a aquesta presentació, se sotmetran a la valoració
tècnica positiva dels serveis de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears,
d'alguna de les cambres de comerç de les Illes Balears o d'alguna de les organitzacions
empresarials d'àmbit general inscrites en el Registre d'Associacions Empresarials de la
Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

La valoració del pla d'empresa es farà tenint en compte els criteris següents:
- Obtenció d'una rendibilitat adient per assegurar la continuïtat del negoci.
- Existència de coherència de les dades que consten en el pla d'empresa.
- Disposar de solvència financera suficient durant els dos anys de manteniment de

l'alta com a treballadora o treballador autònom, com a mínim.
- Aportació d'experiència i coneixements necessaris per dur a terme el projecte.

15. COM PUC FER EL PLA D’EMPRESA?

Els plans d’empresa s’han de dur a terme segons el model disponible a l'adreça electrònica
https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/
Els plans d'empresa que no segueixin el model esmentat no podran ser valorats, amb la
consegüent denegació dels ajuts. La valoració negativa del pla d'empresa presentat implica
igualment la denegació dels ajuts.

16. QUINA DOCUMENTACIÓ S'HA D'APORTAR AMB LA SOL·LICITUD D'AJUDA?

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PROGRAMA 1

➔ La persona sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:

a) Si escau, alta de la persona sol·licitant en la mutualitat del col·legi professional
corresponent.

b) En el cas que els efectes de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms o
règim especial per compte propi no coincideixin amb la data de la presentació
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d'aquesta, informe d'alta de la persona sol·licitant en algun dels règims de la
Seguretat Social indicats.

c) Certificat de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears que acrediti que
la persona sol·licitant ha fet la formació en línia requerida prèviament a la
presentació de la sol·licitud i del pla d'empresa.

d) Pla d'empresa que inclogui la part descriptiva i la part economicofinancera del
projecte, segons el model de pla d'empresa i de pla economicofinancer disponible en
l'adreça electrònica https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/
Es recomana presentar el pla d'empresa en suport digital.

e) Document acreditatiu de la representació de la persona que actua en nom del
beneficiari (en el seu cas).

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PROGRAMA 2

➔ La persona sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:

a) Pla d'empresa de reenfocament del projecte que inclogui la part descriptiva
(amb indicació de l'evolució econòmica i d'activitat del negoci des de la seva creació,
les noves activitats en què consisteix el reenfocament, així com els objectius que es
pretenen amb el nou projecte) i la part economicofinancera segons el model de pla
d'empresa i de pla economicofinancer disponible en l'adreça electrònica
https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/. Es recomana
presentar el pla d'empresa de reenfocament en suport digital.

b) Certificat de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears que acrediti que
la persona sol·licitant ha fet la formació en línia requerida prèviament a la
presentació de la sol·licitud i del pla d'empresa.

➔ A més de la documentació esmentada, juntament amb la presentació de la sol·licitud
electrònica, els sol·licitants hauran d’emplenar les declaracions responsables que
s’indiquen a la sol·licitud.

17. QUINES OBLIGACIONS GENERA REBRE L’AJUDA?

OBLIGACIONS GENERALS per als dos programes:

1. Són obligacions de les persones beneficiàries dels ajuts les que estableix l'article 11 del
Text refós de la Llei de subvencions.

2. Igualment, la persona beneficiària ha d'informar la Direcció General de Promoció
Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de qualsevol alteració de les
condicions que s'hagin tingut en compte per concedir la subvenció.

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES per a cada programa:

a) Desenvolupar l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajut i mantenir l'activitat
empresarial i l'alta en la Seguretat Social o equivalent durant almenys dos anys
comptadors des de la data d'alta en la Seguretat Social o equivalent.

El període de dos anys d'obligació de manteniment de l'activitat i l'alta en el règim que
correspongui de la Seguretat Social o equivalent es pot efectuar de forma no continuada,
sempre que en el projecte empresarial presentat es justifiqui l'estacionalitat per executar-lo i
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sempre que l'alta a la Seguretat Social o equivalent sigui per períodes mínims de quatre
mesos, dins un màxim de quatre anys consecutius.

b) No simultanejar l'activitat empresarial amb cap altra activitat per compte d'altri des de
l'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial de la Seguretat Social
que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, durant almenys un any.

c) Els beneficiaris s'hauran de comprometre a realitzar en el termini establert una actuació
que faciliti la transició de la seva activitat cap a l'economia verda o digital i hauran de
presentar un certificat d'aprofitament del taller d'economia verda o digital i el seu informe
final.

18. AQUESTES SUBVENCIONS, SÓN COMPATIBLES AMB UNES ALTRES?

Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts de qualsevol entitat atorgats per
dur a terme el projecte d'autoocupació, excepte en el cas d'ajuts finançats amb fons
comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió, d'acord amb l'art. 3.3
de l'Ordre RES/897/2021, de 19 d'agost, sempre que, aïlladament o conjuntament, no
superin el cost total de l'activitat objecte de subvenció. A aquest efecte s'haurà d'emplenar
dins la sol·licitud una declaració responsable per garantir que els ajuts sol·licitats no
superen, aïlladament o conjuntament, el cost total de l'activitat objecte de subvenció.
També són incompatibles amb les ajudes la previstes en la Resolució del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel
procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria d'ajudes
per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per
facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital amb el
finançament de la Unió Europea- «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes
Laboral (BOIB Núm. 180, de 30 de desembre de 2021)

19. POT UNA ALTRA PERSONA PRESENTAR LA SOL·LICITUD EN NOM MEU?

Sí, sempre que acrediti la representació per qualsevol mitjà admès en Dret.

20. QUINA ÉS LA QUANTIA DE L’AJUT?

Els ajuts econòmics tant per a l’inici de l’activitat com per a la consolidació de noves línies
de negoci i canvi d’activitat, seran una ajut base de 5.000 € per a cada Programa.

21. COM ES REALITZA EL PAGAMENT?

Una vegada resolta la concessió de la subvenció de forma favorable es procedirà a tramitar
el seu pagament. El pagament es farà al compte bancari indicat a la declaració de dades
bancàries durant el tràmit de sol·licitud.

22. EM PODEN DEMANAR QUE TORNI ELS DINERS?

Sí. En cas de detectar-se l'incompliment d'alguna condició, procedirà la denegació de la
subvenció o l'exigència de reintegrament.



23. SÓC UN AUTÒNOM COL·LABORADOR FAMILIAR, PUC DEMANAR LA
SUBVENCIÓ?

No. Un autònom col·laborador familiar estaria exclòs, atès que segons el requisit establert
en l'apartat 1.2.2. c) de la convocatòria, la persona sol·licitant ha de constar d'alta en el
Cens d'Activitats Econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

24. HE D´ESTAR INSCRIT EN DEMANDA D´OCUPACIÓ COM A TREBALLADOR
AUTÒNOM ABANS DE SOL.LICITAR L´AJUDA?

En cas de voler sol·licitar l’ajut per a l’inici d’activitat (Programa 1) la persona sol·licitant ha
d’estar desocupada i inscrita en l’oficina corresponent del servei públic d’ocupació, almenys
des del dia abans del començament de l’activitat.

25. SI SOM AUTÒNOM DE TEMPORADA PUC DEMANAR L’AJUT?

Sí, si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període
d'activitat ha de ser almenys de quatre mesos a l'any perquè l'establiment com a treballador
o treballadora autònom es pugui subvencionar.

26. SI DURANT L’ANY ANTERIOR ME VAIG DONAR DE BAIXA COM AUTÒNOM
DURANT UN BREU PERÍODE DE TEMPS, PUC OPTAR AL PROGRAMA 2
“CONSOLIDACIÓ DE NOVES LÍNIES DE NEGOCI I CANVI D’ACTIVITAT”?

No, no hi podeu optar, perquè un dels requisits per poder optar en aquest programa és
acreditar un any d’activitat com a mínim, o 4 mesos sin es tracta de activitats estacionals.

27. SI VAIG ESTAR DONAT D’ALTA COM AUTÒNOM A UN DETERMINAT EPÍGRAF
DE L’IMPOST D’ACTIVITATS EMPRESARIALS DURANT L’ANY ANTERIOR, PUC
OPTAR AL PROGRAMA 1 “INICI D’ACTIVITAT” SI ME DON D’ALTA EN EL
MATEIX EPÍGRAF?

No, per poder optar al Programa 1, és requisit no haver estat d’alta com a autònom durant
l’any anterior a la data d’inici de l’activitat, en el mateix o similar epígraf de l’impost
d’activitats empresarials pel qual se sol·licita l’ajut.

28. COM ES NOTIFICARÀ LA RESOLUCIÓ?

Les resolucions de concessió i denegació es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.


