Teixit empresarial. Ajudes directes.

6.9 Convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per
compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, dels autònoms afectats
directament per la COVID-19

Sinopsi ajuda

Òrgan gestor

Beneficiari

Quantia

Convocatòria de subvencions al treball autònom amb la finalitat
d’ajudar als autònoms que hagin de reiniciar o continuar la seva
activitat una vegada endegat el procés de desescalada del
confinament provocat pel COVID-19, i mantenir l’activitat per
compte propi i consolidar el seu projecte d’autoocupació.
Direcció General de Promoció econòmica, emprenedora i
economia social i circular – Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball
1. En el cas de persones autònomes amb activitat durant tot
l’any:
Poden ser beneficiàries les persones que s'hagin mantingut
d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim
especial per compte propi de la Seguretat Social que
pertoqui o mutualitat del col·legi professional, des d’un any
abans de la publicació de la declaració de l’estat d’alarma, el
14 de març de 2020.
2. En el cas de persones autònomes temporals:
Poden ser beneficiàries les persones que s'hagin mantingut
d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim
especial per compte propi de la Seguretat Social que
pertoqui o mutualitat del col·legi professional, amb 4 mesos
d'activitat com a mínim, des d’un any abans de la publicació
de la declaració de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020. 3.
També poden ser beneficiaris els treballadors autònoms o
per compte propi que formin part de comunitats de béns o
de societats civils, sempre que les ajudes se sol·licitin a títol
personal i es complexin els requisits establerts dins els
apartats anteriors.
El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria és
8.000.000 €.

Requisits

REQUISITIS BENEFICIARIS
Les persones sol·licitants han de reunir els requisits generals
següents:
a. Residents a les Illes Balears amb el centre de treball
ubicat a les Illes Balears, i dur a terme l’activitat
empresarial en dita comunitat autònoma.
b. 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.
c. 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.
Els sol·licitants s’han de trobar inclosos en alguna de les
següents situacions:
a. El cessament forçós de l’activitat o reducció de la
facturació de com a mínim el 75%, com a conseqüència
de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la
crisis ocasionada pel COVID-19. Entenem per reducció de
la facturació de com a mínim un 75%, la reducció de la
facturació durant l’estat d’alarma almenys en un 75% en
relació amb la facturació durant el mateix període de
l’any anterior.
b. La concessió favorable d’un Expedient de Regulació
Temporal d’Ocupació per força major o per causes
econòmiques i productives als treballadors contractats.
c. Autònoms de temporada no inclosos en cap dels dos
apartats anteriors que s’han vist afectats directa o
indirectament pel Reial Decret 463/2020, modificat pel
Reial Decret 465/2020.
DESPESES SUBVENCIONABLES

Documentació

El reinici o continuació de l’activitat pels treballadors autònoms
una vegada endegat el procés de desescalada del confinament
provocat pel COVID-19, amb l’adaptació a les circumstàncies de
la nova realitat.
1. Les persones sol·licitants han d'adjuntar a la sol·licitud
presentada de forma telemàtica la documentació
següent:
a. En cas de cessament de l’activitat, tant per

cessament forçós de l’activitat, com per reducció
de la facturació del 75%, s'haurà d'adjuntar la
resolució de reconeixent de la prestació de la seva
mútua col·laborada amb la Seguretat Social pel
cessament de l’activitat o la reducció de la
facturació del 75%.
b. En cas realització d’un ERTO per força major o per
causes econòmiques i productives, s'haurà
d'adjuntar la resolució favorable de concurrència
de força major o de reconeixement de l’ERTO per
causes econòmiques i productives.
c. En el casos d’autònoms temporals que no han
pogut iniciar l’activitat com a conseqüència de la
declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la
crisis ocasionada per la COVID-19 , hauran de
presentar una declaració responsable d’aquesta
situació i la vida laboral de l’empresa (VILE).
d. En els casos d’autònoms que des de la declaració
de l’estat d’alarma fins a la presentació de la
sol·licitud, no estan en les circumstàncies dels
apartats anterior si s’han vists afectats per la
COVID19 i com a conseqüència no han pogut
exercir l’activitat, hauran de presentar una
declaració responsable d’aquesta situació i de què
es donaran d’alta en el règim especial de
treballadors autònoms, règim especial per compte
propi de la Seguretat Social que pertoqui o
mutualitat del col·legi professional corresponent,
en el mes següent a la notificació de la Resolució
de concessió de la subvenció.
Entenem que s’han vist afectats per la COVID-19 si es
compleixen els requisits de l’apartat 2.C.
a. En cas de què l'autònom sol·licitant tingui
treballadors, s’adjuntarà la relació nominal de
treballadors, la relació de liquidació de
cotitzacions i l’informe de vida laboral de
l’empresa (VILE).
b. En el supòsit que la persona formi part d'una
societat civil o comunitat de béns, s’ha
d’adjuntar la documentació acreditativa de la
constitució d’aquesta que inclogui el CIF de
l'entitat.

Més informació
web oficial

2. Juntament amb la sol·licitud l’interessat ha d’autoritzar a
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears perquè pugui consultar les dades d’identitat del
sol·licitant, la seva situació quant al compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, vida
laboral i cens d'activitats econòmiques. En el cas en què
no s’autoritzi a l’Administració per fer aquestes consultes,
amb la sol·licitud l’interessat haurà d'aportar la
documentació corresponent.
3. En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha de declarar les
situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas
mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de
Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i
Circular en el termini de quinze dies comptadors des de
què es produeixi la nova situació.
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4221554&coduo=3
828706&lang=ca
Convocatòria:*
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4221677

Sol·licitud

* PENDENT de PUBLICACIÓ al BOIB. Les bases publicades en
aquest enllaç es poden veure modificades a causa de les
al·legacions presentades.
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de
l’onzè dia d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 31 de desembre de 2020
o quan el crèdit s’hagi exhaurit.
La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu
electrònica del Govern de les Illes Balears, a través del
procediment habilitat a aquest efecte i denominat “Ajuts per

reiniciar o continuar l’activitat
directament per la COVID-19”.

dels

autònoms

afectats

En la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica,
Emprenedoria i Economia Social i Circular (http://dgpe.caib.es/)
estarà disponible la informació de la convocatòria i s'habilitarà
l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.
Només s’admetrà una sol·licitud per persona.
Suport

Direcció General de Promoció econòmica, emprenedora i

economia social i circular
C/de Montenegro, 5 07012 – Palma
Telèfon: 971 17 61 91

