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Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Dept. d’Empresa i Treball i finançada al 100% pel Fons 
Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19

Sol·licita-ho 
ara

Des del 10 de desembre de 2021 fins al 10 de
gener de 2022

Termini

0€
9.007 €

10.132 €
11.258 €
12.384 €
13.510 €

Import de la subvenció 

Menys de 8 mesos
8 mesos 
9 mesos

10 mesos 
11 mesos
12 mesos 

Mesos d’alta al RETA

Quantia màxima de la subvenció 

Poden sol·licitar aquests ajuts els i les joves, prèviament inscrites com a persona 
demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya o bé  al programa de Garantia Juvenil, en situació “Inscrit beneficiari” 
que s’hagin donat d’alta com a treballadors autònoms des de l’1 d’octubre de 
2020 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds

Joves que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d'iniciar 
l'activitat com a treballadors o treballadores autònoms

Disposar de domicili fiscal i centre de treball, a Catalunya.

Beneficiaris

Oferir a les persones joves una experiència d’emprenedoria per facilitar 
la seva ocupació com a treballador/a autònom 

Garantir uns ingressos mínims a l’inici de la seva activitat

Objectiu

Publicada la convocatòria per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa 
REACT-UE

2021
Subvencions per afavorir 
l'autoocupació de joves en el marc 
del programa REACT-UE



ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

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 (ref. BDNS 598541).

Atesa l'Ordre EMT/184/2021, de 27 de setembre, 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;

Atès el Decret 247/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball;

Atesa l'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que
regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la
documentació públiques;

Atès el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya i, en allò que tingui la consideració de normativa bàsica, la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de
21 de juliol;

Atès el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
modificat pel Reglament (UE) 2020/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre de 2020, i el
Reglament (UE) 2020/558 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2020;

Atès el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Atès el Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018,
sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es modifiquen els reglaments
(UE) núm. 1296/2013, (UE) núm. 1301/2013, (UE) núm. 1303/2013, (UE) núm. 1304/2013, (UE) núm.
1309/2013, (UE) núm. 1316/2013, (UE) núm. 223/2014 i (UE) núm. 283/2014, i la Decisió núm.
541/2014/UE, i pel qual es deroga el Reglament (UE, Euratom) núm. 966/2012;

Atesa l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel
Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020;

Atès el Programa operatiu del Fons Social Europeu (FSE) 2014-2020 de Catalunya, núm.
CCI2014ES05SFOP007, aprovat per Decisió d'execució de la Comissió Europea de 17 de desembre de 2015;

Atès el Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre de 2020, pel qual
es modifica el Reglament (UE) núm. 1303/2013 pel que fa als recursos addicionals i a les disposicions
d'execució a fi de prestar assistència per afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la
COVID-19 i les seves conseqüències socials i per preparar una recuperació verda, digital i resilient de
l'economia (REACT UE);

Atès el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven les mesures urgents per a la implementació i la
gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-UE per a
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic;

Atesa la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, i el Decret
146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021;

Atès l'Acord del Govern aprovat en la sessió del 16 de novembre de 2021, d'aprovació de la despesa plurianual
corresponent a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria;

A proposta de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral; amb els
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informes previs de l'Àrea Jurídica de Treball i de la Intervenció Delegada del Departament d'Empresa i Treball, i
en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Resolc:

–1 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.

–2 Tramitació i documentació

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els requisits de participació, els requisits de valoració, la documentació que cal aportar, les
obligacions, la justificació i el pagament de les bestretes, els regeixen les bases que aprova l'Ordre
EMT/184/2021, de 27 de setembre, 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, per la qual cosa la
tramitació, l'aprovació i la publicació d'aquesta convocatòria queden condicionades a aquestes bases
reguladores.

La base 8 de l'Ordre EMT/184/2021, de 27 de setembre, estableix que la quantia de la subvenció és un mòdul
econòmic fix; la base 10 concreta la documentació que ha d'aportar la persona sol·licitant de l'ajut en la fase
de sol·licitud, i la base 18 indica la forma de pagament d'aquests ajuts.

–3 Certificats electrònics

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d'un certificat digital vàlid i vigent. S'admeten
els sistemes de signatura electrònica avançada i segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre
fiable de la identitat dels usuaris, o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica.
Concretament, s'admeten els que recull l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica, aprovat
per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, mentre no s'aprovin els instruments que preveu l'article 58 del
Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital, que són els mecanismes següents:

Per a persones físiques:

El certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT, que emet el Consorci Administració Oberta de
Catalunya.

El certificat del DNI electrònic.

L'idCAT mòbil.

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Certificats i signatures electròniques de la
Seu electrònica (https://seu.gencat.cat).

Les persones sol·licitants poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'Àrea privada de la Seu
electrònica (https://seu.gencat.cat).

La informació relacionada amb el procediment de concessió de subvencions de les persones sol·licitants
d'aquests ajuts es pot consultar al web del Departament d'Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat).

–4 Termini per a la presentació de les sol·licituds
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El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, a comptar des de les 9.00 hores de l'endemà de la
publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i fins a les 15.00 hores de la data
límit per a la presentació de sol·licituds. Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans especificats a la base 9
de l'Ordre EMT/184/2021, de 27 de setembre, abans esmentada.

–5 Aplicació pressupostària i quantitat màxima destinada

5.1 L'import destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 10.000.000,00 d'euros, segons la distribució
anual següent:

8.000.000,00 d'euros, a càrrec del pressupost de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom,
Seguretat i Salut Laboral, partida IU1701 D/4700001/331FREACT2, per a l'any 2022.

2.000.000,00 d'euros, a càrrec del pressupost de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom,
Seguretat i Salut Laboral, partida IU1701 D/4700001/331FREACT2, per a l'any 2023.

5.2 L'efectivitat d'aquesta convocatòria queda condicionada a l'existència efectiva de crèdit suficient i adequat
al pressupost per a l'exercici pressupostari corresponent, dins els límits per a la despesa plurianual aprovats pel
Govern en el moment de la resolució de concessió. El pagament dels ajuts restarà condicionat a la
transferència efectiva dels fons REACT-EU per part de la Unió Europea.

–6 Cofinançament de l'FSE

Les actuacions que preveu aquesta Resolució són elegibles per mitjà del Programa operatiu FSE de Catalunya
2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007, del Fons Social Europeu, eix R, amb un cofinançament del 100%.

–7 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:
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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.

–8 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.

–9 Àmbit temporal dels ajuts

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves, prèviament inscrits com a persona demandant d'ocupació no ocupada
(DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya o al programa “Garantia Juvenil”, en situació d'inscrit/a
beneficiari/ària, que s'hagin donat d'alta com a treballadors/ores autònoms des de l'1 d'octubre de 2020 fins a
la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció que estableix el punt 4 de la part dispositiva
d'aquesta Resolució de convocatòria de subvencions.

–10 Proposta de resolució i acceptació de la subvenció

10.1 El procediment de concessió d'aquestes subvencions l'estableix la base 2 de l'Ordre EMT/184/2021, de 27
de setembre, que regula aquests ajuts.

10.2 La proposta de resolució provisional es publicarà al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans
electrònics. La proposta de resolució provisional contindrà la llista dels treballadors/ores autònoms proposats
per ser beneficiaris de les subvencions, i es farà referència, si escau, a la documentació que han d'aportar en
un termini de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la notificació, i contindrà també les sol·licituds que
es proposa inadmetre, amb la indicació dels motius d'inadmissió.
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10.3 Els treballadores/ores autònoms proposats com a beneficiaris de les subvencions han de presentar, si
se'ls requereix en la proposta provisional i en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la
notificació de la proposta provisional de concessió, la documentació requerida, mitjançant el formulari Aportació
de documentació, que està a disposició de les persones interessades al Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat) i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat). En cas que vulguin renunciar a la bestreta del primer pagament també ho hauran
d'indicar en aquest termini de 10 dies hàbils, mitjançant el formulari Aportació de documentació.

10.4 La presentació de qualsevol documentació es pot fer mitjançant el formulari Aportació de documentació,
que està a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i a
l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

10.5 La subvenció s'entén acceptada tàcitament en el supòsit que el treballador/a autònom proposat com a
beneficiari no presenti cap al·legació o el desistiment dins del termini dels 10 dies hàbils esmentats.

–11 Resolució i notificació

11.1 Els òrgans competents per tramitar els expedients són els serveis territorials del Departament d'Empresa i
Treball, tenint en compte el domicili fiscal de l'autònom/a. L'òrgan competent per dictar la resolució
corresponent és el director o directora dels serveis territorials que hagin tramitat la sol·licitud de la subvenció.

11.2 D'acord amb la base 2.3 de l'Ordre EMT/184/2021, de 27 de setembre, que regula aquests ajuts, el
termini màxim per notificar i emetre la resolució és el 31 de desembre de 2021. Transcorregut aquest termini,
si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu,
d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

11.3 La resolució ha de ser motivada degudament i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona
sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció i l'import.

La resolució de concessió, denegació, inadmissió o desistiment de les subvencions s'ha de notificar mitjançant
la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat),
sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i ha de contenir la via de recurs
que correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució que estableix aquest apartat, s'entén que la
sol·licitud s'ha desestimat, d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Contra la resolució de concessió, denegació, inadmissió o desistiment dels ajuts, que no exhaureix la via
administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant el director o directora general de Relacions Laborals,
Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, que és l'òrgan competent per emetre la resolució, en el termini
d'un mes, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

–12 Justificació

La justificació d'aquests ajuts es durà a terme d'acord amb el que preveu la base 20 de l'Ordre EMT/184/2021,
de 27 de setembre, que regula aquests ajuts.

–13 Revocació

Les causes i els supòsits de revocació d'aquests ajuts s'aplicaran d'acord amb el que preveu la base 23 de
l'Ordre EMT/184/2021, de 27 de setembre, que regula aquests ajuts.

–14 Publicitat de les subvencions

Al final de l'exercici s'ha de donar publicitat als atorgaments de les subvencions, mitjançant la publicació a la
secció Ajuts i subvencions atorgats del web del Departament d'Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat) i
al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat).

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8559 - 9.12.20215/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21337040-2021

http://canalempresa.gencat.cat/
http://tramits.gencat.cat/
http://canalempresa.gencat.cat/
http://tramits.gencat.cat/
http://tauler.gencat.cat/
http://empresa.gencat.cat/
http://tauler.gencat.cat/


D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència
(http://transparencia.gencat.cat).

D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de
donar publicitat a la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions
mitjançant la Base de dades nacional de subvencions.

Les persones beneficiàries de les subvencions han de donar la publicitat adequada al caràcter públic del
finançament del programa, d'acord amb el que estableix la base 27 de l'Ordre EMT/184/2021, de 27 de
setembre, que regula aquests ajuts.

Aquesta Resolució té efectes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

L'aprovació d'aquest acte implica l'autorització a les unitats administratives perquè comptabilitzin la disposició
de crèdit a favor de les persones beneficiàries en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT, i
l'autorització perquè comptabilitzin el reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que haurà
d'efectuar-se un cop la unitat administrativa competent hagi verificat que s'ha complert la finalitat de l'objecte
de la subvenció i el compte justificatiu de les despeses elegibles presentades per la persona beneficiària.

Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria, les persones interessades poden interposar
recurs potestatiu de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant
del conseller/a d'Empresa i Treball, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de novembre de 2021

Roger Torrent i Ramió

Conseller d'Empresa i Treball
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