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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

6122 Extracte de la 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

BDNS (identificador): 515206

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica
l'extracte de la convocatòria el text de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es
/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

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.

3. S'han de tenir en compte les exclusions establertes a l'article 2 apartat d) de la convocatòria.

Segon. Finalitat:

L'objecte d'aquesta Ordre és establir les bases reguladores i aprovar la 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.

Quart. Import:

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€.
3. Si l'autònom sol·licitant té contractats més de 2 treballadors, es subvenciona amb 3.000€.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

1.   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.

2.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).
Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud, s'accedirà a https://reservatorn.caib.es.
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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.

 

Palma, 10 de juliol de 2020

El secretari general
Jaume Colom Adrover

(Per delegació de competències del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball BOIB 97/2019)
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