
Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 
 
 
 

 

Nom de la 
convocatòria  

 
 Ajudes per a promoció de l’ocupació autònoma 
 

Enllaç  
 
BOIB nº96 de 5 d’agost de 2017 
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/personas/tramites/tramite/2345907/ 
 

Objecte 

 
Fomentar la creació d'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de 
persones desocupades en treballadors autònoms o per compte propi, per mitjà dels 
programes següents: 
— Programa I, promoció de l'ocupació autònoma de persones en demanda d'ocupació. 
— Programa II, promoció de l'ocupació autònoma de persones joves inscrites en el 
Sistema Nacional de Garantia Juvenil.  
 

Beneficiaris  

1. Per als ajuts sol·licitats a l'empara del Programa I, ser persones desocupades i 
inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació amb caràcter previ al 
començament de l'activitat. 
 
2. Per als ajuts sol·licitats a l'empara del Programa II, ser persones joves de 16 a 30 
anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. L'edat de la persona 
sol·licitant s'ha de calcular en la data en què es doni d'alta en el règim especial de 
treballadors autònoms o règim especial per compte propi que correspongui de la 
Seguretat Social o en la Mutualitat del col·legi professional, dia en què hauran de tenir 
16 anys com a mínim i ser menors de 30 anys 
 
3. Per a ambdós programes, s'han de reunir, a més, els requisits següents:  
a) 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 per al 
qual se sol·licita l'ajut. 

b) b) Donar-se d'alta en el règim especial de treballadors autònoms o règim especial 
per compte propi que correspongui o mutualitat del col·legi professional. La data 
d'alta en aquests règims o en la mutualitat es considera com a data d'inici 
d'activitat i ha d'estar compresa en l'àmbit temporal establert en l'apartat quart, 
punt 1, d'aquesta Resolució. 

 
4. Donar-se d'alta en l'impost sobre activitats econòmiques. 
 
5. Estar domiciliats, tant la persona sol·licitant com el seu centre de treball, a les Illes 
Balears i dur-hi a terme l'activitat empresarial. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 

 

Subvenció que 
es concedeix 

 
Programa I 

- 4.000 € per a desocupats en general 
- 5.000 € per a joves de menys de 30 anys, dones o desocupats majors de 45 

anys 
- 7.000 € per a persones amb discapacitat desocupades 

 
Programa II 

- 5.000 € per a joves de 16 a 30 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil 

Un increment de 500 euros si es tracta de persones aturades de llarga durada, i d’un 
increment del 10% de l’ajuda base si la demandant és una víctima de violència de 
gènere 
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Termini 
presentació 
sol·licituds 
 

 
Del 9 d'agost al 6 d'octubre de 2017, ambdós inclosos, o fins que s’exhaureixi la quantia 
econòmica assignada.  

 
Servei informació Àrea Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 
Ajuntament de Santa Maria del Camí 
 
Plaça de la Vila nº1, de les 9:00 hores a les 14:00 hores, Llorenç Beltran March (Agent de Desenvolupament 
Local) 
Adreça email: adl@ajsantamariadelcami.net 
 


