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RESOLUCIÓ EMT/3621/2021, de 19 de novembre, per la qual s'obre la 
convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per a l'any 2022 per 
afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE 
 
Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar l’autoocupació dels joves menors de 
30 anys en situació de demandant d'ocupació no ocupat (DONO) o bé acollits al 
Programa de Garantia Juvenil. 
 

• Objecte 
 
Obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions 
per a l'any 2022 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-
UE. 
 
Les mesures de foment del treball autònom que regula aquesta convocatòria 
consisteixen en la subvenció d'un import fix de fins a 13.510,00 euros per a cada jove 
que es doni d'alta com a treballador/a autònom de manera ininterrompuda en el 
règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), en el règim 
especial de treballadors del mar, en el règim especial de treballadors de la mineria 
del carbó o en la mutualitat del col·legi professional corresponent, durant un període 
de 12 mesos per garantir un ingrés mínim al treballador/a autònom a l'inici de la seva 
activitat econòmica. 
 

• Persones beneficiàries 

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els treballadors o treballadores autònoms que 
tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d'iniciar l'activitat com a 
treballadors o treballadores autònoms i que, prèviament, compleixin els requisits 
establerts a la base 5. 
 
No poden ser persones beneficiàries de l'ajut que preveu aquest programa: 
 
a) Les persones sol·licitants que no estiguin donades d'alta com a treballadors o 
treballadores autònoms en el moment de presentar la sol·licitud. 
 
b) Els socis o sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats laborals o 
societats civils privades, o els membres de comunitats de béns o d'entitats sense 
personalitat jurídica. 
 



 

 

c) Els treballadors o treballadores autònoms col·laboradors. 
 
d) Els treballadors o treballadores autònoms que hagin exercit la mateixa activitat o 
similar per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d'inici de l'activitat. 
 
e) Els treballadors o treballadores autònoms que des de l'inici de la seva activitat i 
durant els 12 mesos següents hagin estat contractats per compte d'altri. A aquest 
efecte s'exceptua la simultaneïtat amb la contractació per compte d'altri d'acord amb 
els límits següents: 
 
Es permet simultaniejar el treball per compte propi amb el treball per compte d'altri 
un màxim de 12 permanències en un període de 12 mesos. En cas de baixa anticipada 
com a treballador o treballadora autònom d'acord amb el que preveu la base 24 
d'aquesta Ordre, es farà el prorrateig del límit de 12 permanències en funció dels 
mesos en què ha estat d'alta. 
 
f) Els treballadors o treballadores autònoms que hagin estat beneficiaris d'aquest ajut 
o similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent. 
 
A l'efecte d'aquestes bases, s'entén per: 
 
a) Treballador o treballadora autònom: la persona física amb residència i domicili 
fiscal a la Comunitat Autònoma de Catalunya que dugui a terme de manera habitual, 
personal, directa, per compte propi i fora de l'àmbit de la direcció i l'organització 
d'una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, doni o no 
ocupació a treballadors per compte d'altri, d'acord amb el que estableix l'article 1 de 
la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom. 
 
b) Actuació subvencionable: és l'acció d'iniciar l'activitat com a treballador o 
treballadora autònom per compte propi en situació d'alta al règim corresponent de la 
Seguretat Social o mutualitat com a sistema alternatiu al RETA durant 12 mesos 
ininterromputs, dins l'àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria 
de l'ajut. 
 
c) Inici d'activitat: per a les persones sol·licitants donades d'alta als règims especials 
de treballadors autònoms, de treballadors del mar o de la mineria del carbó, és la 
data que consta a la base de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social 
com a data d'inici d'activitat. Per a les persones sol·licitants donades d'alta en una 
mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, és la data declarada com a inici 
d'activitat a la sol·licitud d'alta censal de l'Agència Estatal de l'Administració 
Tributària. 
 
d) Còmput del període subvencionable: s'inicia en la data d'inici d'activitat, 
determinada a l'apartat c) d'aquesta base, i finalitza el dia anterior a la mateixa data 
de l'any següent. 
 
e) Permanència: una permanència correspon a un dia de jornada completa en 
situació d'alta a la Seguretat Social com a treballador o treballadora per compte 
d'altri. 
 
 

• Requisits per obtenir l'ajut 



 

 

 
Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents: 
 
Requisits generals: 

a) Donar ocupació, almenys, a un 2 % de treballadors amb discapacitat sobre el 
nombre total de treballadors de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives 
d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, 
pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de 
reserva a favor dels treballadors amb discapacitat, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, 
sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2 % a favor de persones amb discapacitat 
en empreses de 50 o més treballadors o treballadores i de les mesures alternatives 
de caràcter excepcional al seu compliment. Aquest requisit només és aplicable en el 
cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 50 persones. 
 
b) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i de les 
obligacions davant la Seguretat Social. No es pot resoldre l'atorgament de l'ajut ni 
ordenar cap pagament sense que s'hagi acreditat el compliment d'aquest requisit, 
que s'ha de complir al llarg de tot el període subvencionable. 
 
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de 
persona beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions. 
 
d) En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar dels mitjans 
per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe en 
llurs centres de treball, amb l'acord dels agents socials, i tenir protocols d'abordatge 
i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, de conformitat amb l'article 29 
de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista, modificat per la Llei 17/2020, de 22 de desembre. 
 
e) Respecte a l'àmbit laboral de l'entitat, si s'escau, d'acord amb allò que estableixen 
els articles 45-47 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, elaborar i aplicar un pla 
d'igualtat, i complir les obligacions establertes sobre aquests plans en el Reial decret 
901/2020, de 13 d'octubre. Igualment, en matèria d'igualtat retributiva, complir les 
obligacions que estableix el Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre. 
 
f) Utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista ni androcèntric en els comunicats i la 
publicitat tant escrita com audiovisual. 
 
g) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 
h) No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'una infracció greu 
en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria 
de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any 
anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 
4 d'agost, o, si ha estat sancionada, haver aplicat les mesures correctores previstes i 
haver abonat les quantitats requerides per aquest concepte. 
 



 

 

i) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències 
fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals 
discriminatòries per raó de sexe o gènere. 
 
j) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen 
els articles 90 bis i 92 bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 
3791A, de 31.12.2002). 
 
k) Acreditar que disposa d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, 
d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; el 
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció, i les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de 
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
 
l) Complir el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de 
dones i homes. 
 
m) Respectar el dret a l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord 
amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
 
n) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible. 
 
o) Complir el que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de 
modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, segons el qual el 
personal de les entitats les activitats de les quals suposin l'accés i l'exercici a les 
professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no 
pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
la indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, 
l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la 
corrupció de menors, així com el tràfic d'éssers humans. 
 
p) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. 
 
q) Complir l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i adherir-se al codi ètic que figura com a 
annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny. 
 
r) Estar donada d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors, en els 
supòsits en què sigui obligatori. 
 
s) Declarar si ha demanat o ha obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa 
activitat, i fer constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat 
sol·licitada o obtinguda. 
 
t) Ser la persona titular del compte bancari que ha indicat a la sol·licitud de l'ajut a 
l'efecte d'ingrés de la subvenció. 
 
u) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-la. 
 
v) Fer publicitat de les subvencions rebudes, d'acord amb la base 25. 

Requisits específics 



 

 

a) Estar inscrita com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya, fins al dia anterior a la data d'inici d'activitat com a 
treballador o treballadora autònom 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'inici 
de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom. 
 
b) Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d'inici d'activitat com a 
treballador o treballadora autònom. 
 
c) Haver iniciat l'activitat econòmica com a treballador o treballadora autònom abans 
de la presentació de la sol·licitud d'aquest ajut. 
 
d) Tenir domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya. 
 
e) No estar contractada per compte d'altri ni a l'inici de l'activitat com a treballador 
o treballadora autònom ni durant tot el període subvencionable, llevat del que es 
preveu a la base 4.2.e). 
 
f) Complir altres requisits específics relacionats amb l'activitat en règim de treball 
autònom que duu a terme la persona sol·licitant de l'ajut, en cas que ho determini la 
convocatòria corresponent. 
 
g) Acreditar la realització de la formació específica, durant el període 
subvencionable, en cas que ho determini la convocatòria corresponent. 
 
h) No haver estat beneficiària d'aquest ajut o similar, segons especifiqui la 
convocatòria corresponent. 
 
 

• Documentació i declaració responsable 

La sol·licitud ha d'incloure la declaració responsable relativa al compliment dels 
requisits següents: 
 
a) Compliment dels requisits a què fan referència les bases 4 i 5, si escau. 
 
b) Existència, o no, d'altres subvencions o ajuts públics o privats, nacionals o 
internacionals, pel mateix concepte. En cas afirmatiu, cal indicar, al formulari de 
sol·licitud, els programes als quals s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que 
suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i 
amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat. 
 
c) Que les dades d'identificació fiscal presentades a la sol·licitud es corresponen amb 
les de la persona sol·licitant de l'ajut. 
 
d) Que les dades socioeconòmiques aportades a la sol·licitud són certes. 
 
e) Que la persona sol·licitant està inscrita al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
com a demandant d'ocupació no ocupada (DONO) el dia abans d'iniciar la seva 
activitat en règim de treballador o treballadora autònom, si escau. 
 
 



 

 

A les sol·licituds s'hi ha d'adjuntar la documentació següent: 
 
a) Certificat acreditatiu d'inscripció com a persona beneficiària del Programa de 
garantia juvenil, en situació d'«inscrit beneficiari» el dia abans d'iniciar la seva 
activitat en règim de treballador o treballadora autònom. Aquest certificat l'hauran 
d'aportar totes aquelles persones sol·licitants que no estiguin inscrites al Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el 
dia abans d'iniciar la seva activitat en règim de treballador o treballadora autònom. 
 
b) Declaració d'alta al cens d'empresaris, professionals i retenidors, en algun municipi 
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. 
 
c) En cas de professionals col·legiats, certificat on consti la data d'alta a la mútua i 
que en els sis mesos anteriors no ha estat en aquesta situació d'alta. 
 
d) Full de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la 
Generalitat de Catalunya (Àrea SEPA) degudament diligenciat, d'acord amb el model 
del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda disponible a 
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tresoreria-
pagaments/modelsformularis/. 
D'acord amb el que estableix el mateix full de sol·licitud de transferència bancària 
per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (Àrea SEPA), quan el 
titular del compte sigui una persona física, 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 número de compte IBAN. 
 
e) Les persones sol·licitants que hagin obtingut una pròrroga, un ajornament, una 
moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Agència 
Tributària estatal, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, cal que aportin la documentació que ho acrediti. 
 
f) Certificat de reconeixement, si s'escau, de grau de discapacitat igual o superior al 
33 % en cas que no s'hagi autoritzat el Departament d'Empresa i Treball per fer la 
consulta de les dades. 
 
 

• Termini per a la presentació de les sol·licituds 

La sol·licitud es pot presentar des del 10 de desembre de 2021 a les 9:00 h fins al 10 
de gener de 2022 a les 15:00 h. 
 

• Import de les subvencions 

La quantia màxima d'aquesta subvenció és de fins a 13.510,00 euros, per la 
permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta com a treballador/a autònom en 
el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), o en un 
règim especial equivalent o en la mutualitat del col·legi professional corresponent. 
 
Aquesta quantia s'ajustarà d'acord amb el que preveu la base 8.5 de l'Ordre 
EMT/184/2021, de 27 de setembre, que regula aquests ajuts, i l'import resultant del 
mòdul s'especificarà a la corresponent resolució d'atorgament. 
 



 

 

L'import del mòdul econòmic s'estableix sobre la base d'un informe tècnic motivat en 
el qual s'han previst les variables tècniques, econòmiques i financeres que s'han 
tingut en compte per determinar el mòdul. Per a aquesta convocatòria l'import del 
mòdul s'ha calculat d'acord amb el que estableix el Reial decret 817/2021, de 28 de 
setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2021. 
 
D'acord amb la base 8.5 de l'Ordre EMT/184/2021, de 27 de setembre, es farà el 
prorrateig de l'import màxim que estableix aquesta convocatòria d'ajuts quan el 
crèdit consignat no sigui suficient per atendre el nombre de sol·licituds presentades 
que reuneixin els requisits per rebre l'ajut. El prorrateig en cap cas pot suposar una 
disminució superior al 10% del mòdul de 13.510,00 euros. D'acord amb la base 12.4 
de l'Ordre EMT/184/2021, de 27 de setembre, la Comissió de valoració ha d'indicar en 
el seu informe si el crèdit de la convocatòria és suficient per atendre totes les 
sol·licituds que compleixen els requisits per rebre l'ajut. 
 
Si, un cop aplicat el sistema de prorrateig, el crèdit consignat a la convocatòria 
encara no és suficient per atendre totes les sol·licituds que reuneixen els requisits, la 
Comissió de Valoració ha d'aplicar els criteris de valoració que preveu la base 11 de 
l'Ordre EMT/184/2021, de 27 de setembre, i que consisteixen en l'antiguitat en l'alta 
com a treballador/a autònom en el règim especial de la Seguretat Social dels 
treballadors autònoms, en els règims especials equivalents o en la mutualitat del 
col·legi professional corresponent. En cas d'empat, es concedirà l'ajut atenent a 
l'ordre d'entrada de les sol·licituds presentades. 
 
D'acord amb la base 29 de l'Ordre EMT/184/2021, de 27 de setembre, si es produeix 
la baixa anticipada abans que hagi transcorregut un període de 8 mesos d'alta 
ininterromputs, la persona beneficiària de la subvenció ha de retornar la totalitat de 
la subvenció rebuda, tenint en compte els criteris que estableix la base 4.2.e) de 
l'Ordre esmentada. Si es produeix la baixa anticipada de l'autònom o autònoma 
transcorreguts 8 mesos d'alta ininterromputs en el règim especial dels treballadors 
autònoms, en el règim especial equivalent o en la mutualitat del col·legi professional 
corresponent com a sistema alternatiu al RETA, s'ha d'utilitzar la taula d'imports 
següent, tenint en compte només els mesos complets i els criteris que estableix la 
base 4.2.e) de l'Ordre esmentada: 
 

Mesos Import de la subvenció 

 

Menys de 8 0,00 

8 9.007,00 

9 10.132,00 

10 11.258,00 

11 12.384,00 

12 13.510,00 

 



 

 

En cas que s'apliqui el sistema de prorrateig que preveu la base 8.5 de l'Ordre 
EMT/184/2021, de 27 de setembre, les quanties d'aquest l'apartat es calcularan sobre 
l'import final atorgat, de forma proporcional. 
 

• Accions subvencionables 
 
Són subvencionables les actuacions següents: 
 
Es considera subvencionable l'import de fins a 13.510,00 euros per a cada 
treballador/a autònom donat d'alta de manera ininterrompuda durant 12 mesos en el 
règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms, en els règims 
especials equivalents o en la mutualitat del col·legi professional corresponent, per 
garantir uns ingressos mínims de l'autònom/a a l'inici de la seva activitat econòmica.  
 
L'import de l'incentiu en cap cas pot superar el cost de l'activitat subvencionada. 
 
No poden accedir a aquest ajut els joves que, malgrat complir els requisits per 
accedir a aquesta convocatòria d'ajuts, en l'edició anterior a aquest programa ja 
hagin gaudit de la modalitat d'ajuts que regulen les resolucions de convocatòries 
d'ajuts dels anys 2017, 2018, 2019 i 2020 relacionades amb l'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; i això encara que presentin una nova sol·licitud d'ajut per a una activitat 
econòmica diferent de la que ja va obtenir l'ajut en la convocatòria anterior. 
 

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres al telèfon 93 872 69 44  
o al 91.278 31 94. 


