
 

ORDRE EMO/298/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions  per afavorir la 
incorporació al mercat de treball de joves acollits  al programa de Garantia 
Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball a utònom i de l'economia 
social i cooperativa, i s'obre la convocatòria plur iennal per als anys 2015 i 
2016 
 
El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Ordre al DOGC i fins al 31 d’octubre de 2016. 
 
 

Beneficiaris  

Línia A : Joves acollits al Programa de Garantia Juvenil que es donin d'alta com 
a treballadors autònoms. 

a) Estar inscrit en el programa de Garantia Juvenil prèviament a donar-se 
d’alta com a persona treballadora autònoma. 
 

b) Haver iniciat l’activitat econòmica com a persones treballadora autònoma 
amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut. A 
aquests efectes es considerarà com a data d’inici la que consti en el 
document d’alta al Règim Especials del Treball Autònom o mutualitat del 
col·legi professional corresponent. 
 

c) El domicili fiscal i, si escau, el centre de treball del beneficiari de la 
subvenció haurà d’estar a la comunitat autònoma de Catalunya. 

 
 
Línia B : Adreçada a autònoms i a entitats d'economia social, que portin a terme 
activitat econòmica, que contractin o hagin contractat un jove acollit al 
Programa de Garantia Juvenil. 

a) Contractar una persona, amb un contracte laboral d’una durada mínima 
d’entre 6 mesos i 12 mesos, que estigui inscrita en el programa de 
Garantia Juvenil. 

b) Estar legalment constituïda i inscrita als registres corresponents, i als 
específics en funció de la seva activitat. 

c) En cas que l’entitat sol·licitant sigui una cooperativa o societat mercantil, 
mantenir-se al dia de les sevesobligacions registrals d’acord amb el 
Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del Registre mercantil (BOE núm. 184, de 31.7.1996); l’article 18 de la 
Llei 12/2015, de 9 de juliol, decooperatives (DOGC núm. 6914, de 
16.7.2015); el Decret 203/2003, d’1 d’agost, sobre l’estructura i 
elfuncionament del Registre general de cooperatives (DOGC núm. 3966, 
de 12.9.2003), i el Reial decret2114/1998, de 2 d’octubre, sobre registre 
administratiu de societats laborals (BOE núm. 246, de 14.10.1998). 



 

d) En el cas que l’entitat sol·licitant siguin una fundació, haver adaptat els 
estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l’anterior. 

e) Haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del 
protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril. 

f) En el cas que l’entitat sol·licitant siguin una associació, haver adaptat els 
estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques. 

g) Disposar de seu social o d’un centre de treball a Catalunya. En cas de 
persones treballadores autònomes, disposar de seu fiscal o d’un centre 
de treball a Catalunya. 

 
La convocatòria finalitza el proper 31 d’octubre  i les sol·licituds cal fer-les a 
través de http://canalempresa.gencat.cat. 

 


