Subvencions per afavorir
l'autoocpació de joves
inscrits al programa Garantia
Juvenil

2020

L’objecte d’aquesta Ordre, adreçada a les persones joves és, constituir una oportunitat per
iniciar projectes professionals que els permetin desenvolupar les seves capacitats i iniciar-se
en la vida laboral, mitjançant l’autoocupació.
Objectiu
Oferir a les persones joves inscrites al Programa de Garantia Juvenil 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

Beneficiaris
Joves que abans de donar-se d’alta com a treballadors autònoms, estiguin inscrits al
programa de Garantia Juvenil (entre 18 i 29 anys)
L’alta com a treballadors autònoms ha d’estar compresa entre l’1 de setembre de 2019 i el 15 de
setembre de 2020 (darrer dia de presentació de sol·licituds)
Disposar de domicili fiscal i centre de treball, a Catalunya.

On tramitar l'ajut i veure tota la noramtiva referent a aquest ajut?
El tràmit de sol·licitud es realita a la web de tràmits de la Generalitat:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil?
category=

Quantia de la subvenció

Mesos d’alta al RETA

Import de la subvenció

Menys de 8 mesos
8 mesos
9 mesos
10 mesos
11 mesos
12 mesos

0€
6.429€
7.143€
7.857€
8.571€
10.000€

Documentació a aportar:
- Document acreditatiu de compliment requisits al registre telemàtic del sistema de garantia juvenil.

Important: (Aquest pas s'ha de fer prèviament abans derealitzar l'alta dautònom)

- Full de domiciliació bancària degudament diligenciat i segellat per l'entitat financera i signat per la persona
sol·licitant de l'ajut. El pots descarregar aquí:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tresoreria_pagaments/arxius/trans_banc_area_sepa.pdf
- Declaració censal d'alta a l'impost sobre activitats econòmiques en algun municipi de la comunitat autònoma
de Catalunya (models 036-037) o document únic electrònic (DUE)
- Certificat corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social

Termini presentació sol·lcituds
Des de l'11 de juny de 2020 fins al 15 de setembre 2020
Per més informació i suport en la tramitació contacte amb: emprenedoria@ccmaresme.cat

