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 Programa 
Inici d’Activitat 

Programa 
Conciliació vida 
laboral, familiar i 
familiar 

Programa 
Relleu generacional 

Programa 
Reenfocar projecte 
empresarial 

Programa 
1a Contratació 

Programa 
Inserció treballadors 
autònoms 
col·laboradors  
familiars 

Acció subv. Establiment d’una 
persona desocupada 
en t. autònom 

Contractació de 
persones 
desocupades 
inscrites en 
demanda d’ocupació 
o en SNGJ, a temps 
complet o parcial 
per substituir a la 
persona 
emprenedora 

Establiment d’una 
persona desocupada  
com a t. Autònom 
per continuar con un 
negoci més enllà de 
la vida laboral del 
seu promotor 

El reenfocament dels 
projectes 
d’autocupació que 
acreditin 1 any com 
a mínim d’activitat 

1a Contractació per 
part d’un t. Autònom 
d’una persona 
desocupada inscrites 
en demanda 
d’ocupació o en 
SNGJ  

Inserció laboral de 
persones familiars 
del t. Autònom, que 
s’estableixin com a 
autònoms 
col·laboradors 

Perfils 
beneficiaris  

-Desocupats inscrits 
Oficina d’ocupació 
amb caràcter previ al 
començament de 
l’activitat 
-Joves inscrits SNGJ 
16-29 
 

T. Autònoms que 
gaudeixin del permís 
de maternitat, 
paternitat, suspensió 
per risc durant 
l’embaràs i 
suspensió per risc 
durant la lactància. 

-Desocupats inscrits 
Oficina d’ocupació 
amb caràcter previ al 
començament de 
l’activitat 
-Joves inscrits SNGJ 
16-29 
 

-T.Autònom +1 any 
d’activitat o 
acreditar una 
temporada 
(estacionalitat) 
 

-T. Autònom que 
subscriguin per 1a 
vegada un contracte 
de treball i que 
aquest sigui amb una 
persona desocupada 
inscrites en 
demanda d’ocupació 
o en SNGJ 

-Desocupats inscrits 
Oficina d’ocupació 
amb caràcter previ al 
començament de 
l’activitat 
-Joves inscrits SNGJ 
16-29 
- cònjuge o parent 
per consanguinitat o 
afinitat fins a segon 
grau de la persona 
titular del projecte. 
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Quanties Ajut base 4.000€ / 
5.000€ per dones 
+ persona amb 
discapacitat 3.000€ 
+ situació d’atur llarga 
durada 500€ 
+ persona de 45 o mes 
anys i es troba en 
situació d’atur llarga 
durada 1.000 
+ violència de gènere 
500€ 

Equivalent al cost del 
salarial i s.s. derivat 
de la contractació, 
límit 1.000€/ mes 
durant els permisos i 
en cas dels riscos 
màx. 8 setmanes 
A més si el t. 
Autònom següents 
circumstancies 
s’incrementa: 
+  10% si persona 
amb discapacitat 
incrementa 
+ 20% si és dona 
violència gènere  
Es podran modular  
proporcionalment a 
la jornada i els dies 
efectius 

Ajut base 4.000€ / 
5.000€ per dones 
+ persona amb 
discapacitat 3.000€ 
+ situació d’atur 
llarga durada 500€ 
+ persona de 45 o 
mes anys i es troba 
en situació d’atur 
llarga durada 1.000 
+ violència de 
gènere 500€ 

Ajut base 4.000€ / 
5.000€ per dones 
+ persona amb 
discapacitat 3.000€ 
+ violència de 
gènere 500€ 

Ajut base 4.000€ / 
5.000€ per dones 
+ persona amb 
discapacitat 3.000€ 
+ situació d’atur 
llarga durada 500€ 
+ persona de 45 o 
mes anys i es troba 
en situació d’atur 
llarga durada 1.000 
+ violència de 
gènere 500€ 

Ajut base 2.000€ / 
2.500€ per dones 
+ persona amb 
discapacitat 1.500€ 
+ situació d’atur 
llarga durada 250€ 
+ persona de 45 o 
mes anys i es troba 
en situació d’atur 
llarga durada 500 
+ violència de 
gènere 250€ 

Requisits Noves altes d’activitat 
o diferent epígraf  
Alta RETA i Activitat 
AEAT 
Pla d’empresa 
(Recomanable suport 
digital) 

Compromisos: 
Mantenir el 
contracte durant el 
període inicialment 
previst, com a 
mínim, i en les 
mateixes condicions 

a)Respecte al negoci 
*Transmissió  per 
situació de IPT, IA, 
GI, jubilació o mort 
del titular 
*Període entre baixa 
RETA i Cens Act. Eco 

No haver sigut 
beneficiari del ajuts 
d’autònoms 
anteriors 
convocatòries. 
Pla d’empresa 
(Recomanable 

1er  contracte de 
treball i que aquest 
sigui amb una 
persona desocupada 
inscrites en 
demanda d’ocupació 
o en SNGJ, amb 

No haver exercit la 
mateixa activitat o 
similar com a t. 
Autònom en els 
6mesos anteriors a 
l’activitat com 
autònom 
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Compromisos: 
Participar en el 
programes 
d’assessorament i 
tutorització 
Mantenir l’activitat 
durant 3 anys i en cas 
d’estacionalitat 
l’equivalent períodes 
mínims de 6mesos 
dins un màx. de 6anys  

previstes en el 
moment de 
concessió. Si es 
produeix baixes, el 
lloc de treball es 
cobrirà amb una 
altra persona  pel 
període que falti fins 
a completar el 
període de 
contractació 
inicialment previst.  

del titular i nova alta 
no pot ser > 6mesos 
*Negoci de +3 anys 
b)Respecte 
beneficiari 
* Noves altes 
d’activitat o diferent 
epígraf d’activitat 
*Alta RETA i Activitat 
AEAT 
Compromís: 
Mantenir l’activitat 
durant 3 anys i en 
cas d’estacionalitat 
l’equivalent períodes 
mínims de 6mesos 
dins un màx. de 
6anys 

suport digital) 
Compromisos: 
Participar en el 
programes 
d’assessorament i 
tutorització 
Mantenir l’activitat 
del reenfocament 
durant 3 anys i en 
cas d’estacionalitat 
l’equivalent períodes 
mínims de 6mesos 
dins un màx. de 
6anys 

caràcter indefinit i a 
temps complet. (En 
cas de discontinuïtat 
període d’activitat 
previst de 6mesos 
com a mínim). 
Compromisos: 
Mantenir el 
contracte durant un 
any com a mínim, i 
en les mateixes 
condicions inicials. 
Durant almenys 2 
anys en cas de fixos 
discontinus. Si es 
produeix baixes, el 
lloc de treball es 
cobrirà amb una 
altra persona que 
reuneixi els requisits 
exigits. 

col·laborador 
 
Donar-se d’alta com 
autònom 
col·laborador 
 
Compromisos: 
Mantenir l’activitat 
durant 3 anys i en 
cas d’estacionalitat 
l’equivalent períodes 
mínims de 6mesos 
dins un màx. de 
6anys 

 


