
Ajut per a facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i
digital (BOIB Núm. 180 de 30 de desembre de 2021).

Poden ser beneficiaris d’aquest ajut tots aquells que desenvolupin alguna activitat
econòmica, independentment del sector econòmic on s'emmarquin, sempre i quan reuneixin
els requisits establerts a la convocatòria.

L’ajut es divideix en dos programes:
- Programa 1: Per inici d’activitat
- Programa 2: Per reenfocament de l’activitat

Beneficiaris:
- Autònoms
- Comunitat de Béns
- Societats Civils

→ S’ha d’estar domiciliat i portar a terme l’activitat a les Illes Balears.
→ Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, ha de tenir un
període d’activitat, d’almenys, 4 mesos a l’any.

Cuantia de l’ajut:
- 5.000 €

Presentació de sol·licituds:
- 25/02/22 al 31/5/2022

Es presenta a través de dos tràmits:
- Tràmit 1 → Cita per a sol·licitar l’ajut. No es necessita certificat electrònic.

(http://reservatorn.caib.es)
- Tràmit 2 → Sol·licitud de l’ajut, que es portarà a terme el dia i hora assignat un cop

realitzat el tràmit 1. Es necessita certificat electrònic.

Exclusions:
- Socis de Societats Mercantils, Cooperatives i Societats laborals.
- Qui hagi rebut l’ajut d’inici d’activitat d’autònoms en els 4 anys anteriors.
- Els treballadors autònoms que també treballen com a treballadors per compte d’altri.

PROGRAMA 1. PER INICI DE L’ACTIVITAT:
Tindran dret a sol·licitar aquest ajut els beneficiaris que hagin iniciat l’activitat entre el
01/03/2020 i el 31/05/2022

Beneficiaris:
- Persones desocupades i inscrites a l’oficina corresponent del servei públic

d’ocupació, almenys, des del dia abans del començament de l’activitat.

Requisits específics previs a la presentació de la sol·licitud:
- No sotmès a cap de les prohibicions per a ser beneficiari dels ajuts que estableix

l’art. 10 del Text refós de la Llei de subvencions.

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5038272&coduo=3828706&lang=ca
http://reservatorn.caib.es


- Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la comunitat
autònoma de les illes Balears i amb les obligacions amb la Seguretat Social, abans
de la proposta de resolució.

- 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’IAE per al qual es sol·licita l’ajut.

- Efectuar l’alta al RETA o Mutualitat del col·legi professional corresponent, així com
constar d’alta en el Cens d’Activitats Econòmiques de l’AEAT.

- Presentació del Pla d’Empresa ONLINE (Enllaç)
- Formació ONLINE bàsica per emprendre (Formació bàsica per emprendre). Per

obtenir el certificat, és necessari treure un 7 de cada un dels tests d’avaluació.

Compromisos:
- Mantenir l’activitat, almenys, durant 2 anys des de la data d’alta a la Seguretat Social

o equivalent. Si es tracta d’una activitat estacional, com a mínim s’ha de mantenir
l’activitat durant 4 mesos a l’any.

- No simultanejar l’activitat empresarial amb cap altra activitat per compte d’altri des
de l’alta d’autònoms, durant almenys 1 any.

- Un cop s’hagi atorgat l’ajut, s’ha de realitzar una acció de suport consistent en la
participació en un taller de transformació digital, d’almenys, dues sessions de dues
hores cadascuna. (http://dgpe.caib.es)

PROGRAMA 2. REENFOCAMENT
Beneficiaris:
Treballadors autònoms que estiguin d’alta al RETA, règim especial de Seguretat Social o
Mutualitat, i que presentin un projecte d’autoocupació amb l’objectiu de donar suport a la
millora del negoci.
* Es considera millora → canvi substancial del model de negoci

Requisits específics:
- Mantenir-se d'alta en el RETA, règim especial per compte propi de la Seguretat

Social o mutualitat, almenys, des d’un any abans a la data de publicació d’aquesta
convocatòria (30/12/2020) o acreditar, com a mínim, una temporada d'activitat
estacional (quatre mesos dins l’any).

- No haver estat beneficiari dels ajuts de promoció de l’ocupació autònoma en els 4
anys anteriors.

- Presentació del Pla d’Empresa ONLINE (Enllaç)
- Formació ONLINE bàsica per emprendre (Formació bàsica per emprendre). Per

obtenir el certificat, és necessari treure un 7 de cada un dels tests d’avaluació.

Compromisos:
- Mantenir l’activitat, almenys, durant 2 anys des de la data d’alta a la Seguretat Social

o equivalent. Si es tracta d’una activitat estacional, s’ha de mantenir l’activitat, com a
mínim, durant 4 mesos a l’any.

- No simultanejar l’activitat empresarial amb cap altra activitat per compte d’altri des
de l’alta d’autònoms, durant almenys 1 any.

- Un cop s’hagi atorgat l’ajut, s’ha de realitzar una acció de suport consistent en la
participació en un taller de transformació digital, d’almenys, dues sessions de dues
hores cadascuna. (http://dgpe.caib.es).

https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/
https://www.iempren.es/formacio-en-linia/
http://dgpe.caib.es
https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/
https://www.iempren.es/formacio-en-linia/
http://dgpe.caib.es

