2.- Haver iniciat una activitat professional o empresarial en què l’alta inicial (alta
censal o IAE) i l’alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA) o altres règims
especials, es produeixi des de l´01/01/2021.
3.- No haver estat donades d’alta al RETA o a règims especials per la mateixa activitat
laboral en els 12 últims mesos anteriors a l’alta.
4.- No haver estat beneficiari del mateix ajut econòmic objecte d’aquesta sol·licitud
en la convocatòria immediatament anterior.

Es tracta d´un ajut per incentivar l´activitat econòmica i incrementar l’ocupació
efectiva per compte propi (autoocupació).
Hi ha dues línies d´ajut, A i B, incompatibles entre sí (s´opta per una o per l´altra).

Es defineixen dos perfils de beneficiaris/es, A i B, que determinen la línia d´ajut a la
que poden optar:
A.- Persones físiques i jurídiques amb domicili fiscal o centre de treball a Esplugues
de Llobregat, que hagin iniciat la seva activitat econòmica per compte propi des de
l´01/01/2021.
B.- Persones treballadores autònomes, que hagin formalitzat la seva iniciativa
emprenedora com empresaris/es individuals o societàries, empadronades al
municipi d’Esplugues de Llobregat (com a mínim durant els 12 mesos previs a la
data de sol·licitud de l´ajut), o que tinguin domiciliada la seva activitat a Esplugues
de Llobregat. Hauran de complir els següents requisits:

L’import màxim subvencionable per cadascuna de les dues línies de l´ajut , A i B, és de
fins a 5.000€ .
Al full d’instància i les bases es detallen les despeses subvencionables per a cada línia.

Des de la publicació de la convocatòria fins al 30 de novembre de 2022.

La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma telemàtica, mitjançant la Seu
Electrònica de l'Ajuntament:
ACCÉS AL TRÀMIT
A les bases i al full de la instància s’ informa que has d'aportar a l´hora de presentar la
sol·licitud (certificats, documents, etc.).

1. - Estar en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines de
treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l’inici de l’activitat.
BASES / CONVOCATÒRIA

