
Programa “TU + 1”
Ajut a autònoms per a la contractació d’una persona 
treballadora assalariada

treball.gencat.cat 

Octubre
2022

Import total del programa Import de l’ajut

18.325 euroseuros9.950.000

Beneficiaris Persones treballadores autònomes sense cap persona treballadora 
assalariada al seu càrrec.

Societats limitades unipersonals sense cap persona treballadora 
assalariada al seu càrrec.

Requisits El contracte de treball objecte de la subvenció ha de ser indefinit i per a una 
jornada igual o superior al 50%.

La durada mínima de permanència de la contractació per percebre l’ajut és de 
18 mesos.

En el cas de persones treballadores autònomes, persona física, han d’estar 
donades d’alta al règim especial dels treballadors autònoms (RETA), o a una 
mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, en el moment de presentar la 
sol·licitud i per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat 
a la data de presentació de la sol·licitud.

En cas de societats unipersonals, han d’estar inscrites en el Registre 
Mercantil en el moment de sol·licitar l’ajut i per un període mínim d’un any 
ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.

No tenir persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar 
la sol·licitud ni durant els sis mesos anteriors.

Totes les persones contractades mitjançant aquesta subvenció han de 
participar, dins del període subvencionable (18 mesos), en almenys un 
dels cursos de formació subvencionada que s’ofereixen dins el catàleg 
formatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ja sigui en 
format en línia o presencial. 

Termini Del dia 28 d’ octubre a les 9h fins al dia 
11 de novembre a les 15h.

Objectiu Fomentar la contractació indefinida d’una persona treballadora en situació d’atur 
per part de les persones treballadores autònomes que no tenen cap assalariat al 
seu càrrec, amb la finalitat de donar suport al creixement del negoci.

Més 
informació treballautonom.treball@gencat.cat012treball.gencat.cat

Les sol·licituds s’han de realitzar telemàticament a través d’un d’aquests dos canals:
canalempresa.gencat.cat tramits.gencat.cat


