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, de les persones físiques
autònoms afectats directament per la COVID-19.
Sinopsi ajuda

Òrgan gestor

Beneficiari

Quantia

Convocatòria de subvencions al treball autònom amb la finalitat
d'ajudar a les persones físiques autònoms que hagin de reiniciar
o continuar la seva activitat una vegada endegat el procés de
desescalada del confinament provocat per la COVID-19, i
mantenir l'activitat per compte propi i consolidar el seu projecte
d'autoocupació a les Illes Balears.
Direcció General de Promoció econòmica, emprenedora i
economia social i circular – Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball
1. En el cas de persones físiques autònoms amb activitat
durant tot l'any:
Poden ser beneficiàries les persones físiques 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, ininterrompudament, 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 físiques autònoms temporals:
Poden ser beneficiàries les persones físiques 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,
acumulats que poden ser no consecutius, des d'un any
abans de la publicació de la declaració de l'estat d'alarma,
el 14 de març de 2020.
El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria és 8.000.000
€.
L'import de l'ajut serà el següent:
1. Si l'autònom sol·licitant no té treballadors contractats, es
subvenciona amb 2.000€.
2. Si l'autònom sol·licitant té contractats entre 1 i 2
treballadors, es subvenciona amb 2.500€.

Requisits

3. Si l'autònom sol·licitant té contractats més de 2
treballadors, es subvenciona amb 3.000€.
REQUISITIS BENEFICIARIS
Requisits generals
Les persones sol·licitants han de reunir els requisits generals
següents:
a) Desenvolupar la seva activitat econòmica empresarial a
títol lucratiu, personal i directe a les Illes Balears.
b) Tenir domicili fiscal a les Illes Balears.
c) 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.
d) 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 i de las
obligacions tributàries amb l'entitat local del domicili fiscal
del beneficiari.
e) Constar d'alta en el Cens sobre el impost d'Activitats
Econòmiques de l'Agència Tributaria com a treballador
autònom.
Requisits específics
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. Aquest període serà
l'equivalent a la duració de l'estat d'alarma.
b) La realització d'un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO), per força major o per causes
econòmiques i productives.
c) Persones físiques autònoms de temporada no inclosos en
cap dels dos apartats anteriors que s'han vist afectats
directa o indirectament pel Reial Decret 463/2020.

d) En el casos de persones físiques autònoms que des de la
declaració de l'estat fins a la presentació de la sol·licitud,
no estan en les circumstàncies dels apartats anteriors, si
s'han vist afectats per la COVID-19.
Entenem que s'han vist afectats per la COVID-19 si es compleixen
els requisits de l'apartat 2.C.a.
NOTA:
Queden excloses:
a) Els qui exerceixen les funcions de direcció i gerència que comporta
l'acompliment del càrrec de conseller o administrador, o presten altres
serveis per a una societat de capital, a títol lucratiu i de forma habitual,
personal i directa, sempre que posseeixin el control efectiu, directe o
indirecte, d'aquella. S'entendrà, en tot cas, que es produeix tal
circumstància, quan les accions o participacions de la persona
treballadora suposen, almenys, la meitat del capital social.
Es presumirà, excepte prova en contrari, que la persona treballadora
posseeix el control efectiu de la societat quan concorri alguna de les
següents circumstàncies:
1r Que, almenys, la meitat del capital de la societat per a la qual preste
els seus serveis estigui distribuït entre les persones sòcies amb les quals
convisqui i als qui es trobi unit per vincle conjugal o de parentiu per
consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.
2n Que la seva participació en el capital social sigui igual o superior a la
tercera part d'aquest.
3r Que la seva participació en el capital social sigui igual o superior a la
quarta part d'aquest, si té atribuïdes funcions de direcció i gerència de
la societat.
b) Les persones sòcies industrials de societats regulars col·lectives i de
societats comanditàries a les quals es refereix l'article 1.2.a de la Llei
20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.
c) Les persones comuneres de les comunitats de béns i les persones
sòcies de societats civils irregulars, llevat que la seva activitat es limiti a
la mera administració dels béns posats en comú, als quals es refereix
l'article 1.2.b de la Llei 20/2007, d'11 de juliol.
a) Les persones sòcies treballadores de les societats laborals quan la seva
participació en el capital social juntament amb la del seu cònjuge i
parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins al segon grau amb
els quals convisquin abast, almenys, el 50 %, llevat que acrediten que
l'exercici del control efectiu de la societat requereix el concurs de
persones alienes a les relacions familiars.

DESPESES SUBVENCIONABLES
El reinici o continuació de l'activitat de les persones físiques
autònoms una vegada endegat el procés de desescalada del
confinament provocat pel COVID-19, amb l'adaptació a les
circumstàncies de la nova realitat.

Documentació

1. La sol·licitud telemàtica inclourà una declaració
responsable de:
- No estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen
els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de
subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre.
- Tots els ajuts rebuts des de l'1 de gener de 2020 fins a la
data de presentació de sol·licituds, així com els que s'han
sol·licitat i están pendents de resoldre.
- Declaració de dades bancàries, a l'efecte de l'ingrès derivat
del procediment, segons el model inclòs en el tràmit
telemàtic.
- En cas realització d'un ERTO per força major o per causes
econòmiques i productives, haurà una declaració
responsable que disposa d'una resolució favorable de
concurrència de força major o de reconeixement de l'ERTO
per causes econòmiques i productives.
- En els casos de persones físiques 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.
- En els casos de persones físiques 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
2.C.a, b i c), si s'han vists afectats per la COVID-19, hauran
de presentar una declaración responsable d'aquesta
situació i, si escau, 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.
- Declaració de que en els darrers tres anys no ha estat
sancionat per resolució administrativa ferma o condemnat
per sentencia judicial ferma perquè hagi exercit o tolerat
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó
de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
- Declaració d'estar al corrent d'obligacions tributàries amb
l'entitat local del domicili fiscal.

Més
informació
web oficial

2. 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 de què l'autònom sol·licitant tingui treballadors,
s'adjuntarà l'informe de vida laboral del codi de compte de
cotització, des de l'1 de gener de 2019.
c) En el cas dels autònoms que estiguin d'alta en la mutualitat
del col·legi professional corresponent, hauran d'aportar el
certificat d'aquest òrgan on consti la data d'alta com a
mutulista.
Excepcionalment, atès que la Direcció General de
Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i
Circular no pot obtenir la documentació prevista en
l'apartat b), es demana a la persona interessada que
l'aporti, tal com preveuen l'article 28.3 de la Llei 39/2015 i
l'article 2.1.e) del Reial decret 1671/2009, de 6 de
novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei
11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics.
3. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears consultarà les dades d'identitat del sol·licitant, la
situació en el Cens sobre l'impost d'activitats econòmiques
de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, la seva
situació quant al compliment de les obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social, i vida laboral, tret que hi hagi una
oposició expressa de l'interessat a aquesta consulta, que
l'haurà d'aportar.
4. 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/sites/autonoms/ca/informacio/?campa=yes
Bases de la convocatòria:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/122/1062834

Resum executiu:
http://www.caib.es/sites/autonoms/ca/resum_executiu_de_la_co
nvocataria/archivopub.do?ctrl=MCRST10885ZI322443&id=32244
3
Sol·licitud

1. D'acord amb l'establert a l'article 25.3a) del Decret Llei
8/2020, 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 de les persones físiques autònoms afectats
directament per la COVID-19”.
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.
La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant
dos tràmits:
Tràmit un: Sol·licitud de data i franja horària per a
presentar la sol·licitud (no requereix signatura
electrònica). Els dies per la cita prèvia seran del 22 al
26 de juliol.
Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per
a
presentar
la
sol·licitud,
s'accedirà
a
https://reservatorn.caib.es.
En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la
identitat del treballador autònom que demana les
ajudes (no del representant), municipi del domicili
fiscal, si realitza la seva activitat durant tot l'any, o és
un treballador temporal, i un correu electrònic.
El sistema informarà del termini assignat per a
presentar la sol·licitud.
Aquest tràmit és obligatori per tal de poder accedir al
Tràmit dos.
Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud (requereix
signatura electrònica).
Dins de la franja assignada, s'accedirà al procediment
“Ajuts per reiniciar o continuar l'activitat de les persones
físiques autònoms afectats directament per la COVID-19»
de la seu electrònica de la CAIB, a través del qual es

presentarà la sol·licitud i la documentació restant
requerida.
Si el tràmit dos es realitza en la franja assignada, el
sistema retrotraurà la data de presentació de la
sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit
un.
Si la sol·licitud es realitzés fora de la franja assignada,
la data de presentació de la sol·licitud (data de criteri)
será aquella en què efectivament s'hagi presentat
completa la sol·licitud.
Si la sol·licitud no es presentés completa en el tràmit
dos l'Administració farà un requeriment per tal de què
es pugui esmenar, llavors la data de presentació de la
sol·licitud (data de criteri) será aquella en què s'hagi
contestat el requeriment.
Qualsevol
sol·licitud
presentada
seguint
procediment diferent al descrit serà inadmesa.

un

Només s'admetrà una sol·licitud per persona.
2. Quan s'arribin a les 10.000 sol·licituds del tràmit un,
se suspendrà la sol·licitud d'aquest tràmit, que es
podrà reprendre una vegada resolts els expedients
corresponents si hi ha fons disponibles.
3. El termini de presentació de sol·licituds comença a
partir de l'onzè dia natural 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.
4. D'acord amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, si la
sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en
aquesta ordre, s'ha de requerir la persona interessada
perquè, en el termini de 10 dies, esmeni l'error o
presenti els documents necessaris, amb indicació que
si no ho fa, es considera que desisteix de la seva
petició, amb la resolució prèvia que es dictarà en els
termes que preveu l'article 21 de la mateixa Llei.
Suport

Direcció General de Promoció econòmica, emprenedora i
economia social i circular
C/de Montenegro, 5 07012 – Palma

Telèfon: 900 101 798
MANUALS:
Manual per a obtenir el certificat digital
http://www.caib.es/sites/autonoms/ca/manuals/archivopub.do?c
trl=MCRST10885ZI323877&id=323877
Manual representació:
http://www.caib.es/sites/autonoms/ca/manuals/archivopub.do?c
trl=MCRST10885ZI323879&id=323879
Manual carpeta ciutadana:
http://www.caib.es/sites/autonoms/ca/manuals/archivopub.do?c
trl=MCRST10885ZI323881&id=3238813
Manual signatura d’arxius pdf:
http://www.caib.es/sites/autonoms/ca/manuals/archivopub.do?c
trl=MCRST10885ZI323886&id=323886

