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Extracte de la Resolució de 28 de maig de 2019 de la Direcció General de l'Institut de la 
Joventut per la qual es convoquen les ajudes del Certamen Nacional de Joves 
Emprenedors (BOE 12-06-2019) 
 
BDNS(*Identif.):460405 

 
De conformitat amb el que es preveu en els 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 complet de 
la qual pot consultar-se en la base de dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
Primer. Beneficiaris: 
Joves de nacionalitat espanyola i aquells amb residència legal a Espanya, persones físiques o 
jurídiques. 
Quan es tracti de persones físiques aquestes han de tenir residència legal i permís de treball a 
Espanya, i que no superin l'edat de 35 anys en la data límit de la presentació de les sol·licituds. 
Quan el projecte sigui realitzat per una persona jurídica, la sol·licitud ha de ser presentada pel 
representant legal d'aquesta persona jurídica, qui en cap cas ha de superar els 35 anys. Així 
mateix, el capital social ha de pertànyer majoritàriament (51%) a joves que no superin els 35 
anys. 
 
Segon. Finalitat: 
Donar suport a joves que lideren projectes innovadors i viables, d'empreses ja constituïdes, 
amb una antiguitat màxima de tres anys i mínima d'un en la data límit de la presentació de les 
sol·licituds, amb independència del sector en el qual es promoguin. Per a això, als deu primers 
seleccionats els serà concedida una ajuda econòmica que els faciliti la consolidació del projecte 
d'empresa promogut per cadascun d'ells. 
 
Tercer. Bases reguladores: 
Ordre SSI/1449/2015, de 13 de juliol, publicada en el BOE de 18 de juliol de 2015; i 
l'Ordre SCB/809/2018, de 20 de juliol 2018 que modifica l'anterior, publicada en el BOE de 30 
de juliol de 2018. 
 
Quart. Import: 
La dotació econòmica de l'ajuda per a cadascun dels deu primers seleccionats és de 20.000€.  

 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds: 
Vint dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest extracte en el BOE. 

 
Sisè. Altres dades: 
L'ajuda es concedirà en règim de pagament anticipat. Al costat de la sol·licitud es presentarà 
una memòria del projecte d'empresa que duen a terme amb els apartats que s'indiquen en la 
convocatòria. El domicili social i l'àmbit de realització de l'activitat principal del projecte que es 
presenti, han d'estar, en tot cas, en territori espanyol. El Certamen té com a finalitat donar 
suport a projectes innovadors, per la qual cosa només es consideren aquells que aportin 
aquest caràcter. La quantia de l'ajuda econòmica concedida haurà de ser justificada en el 
termini màxim de tres mesos a partir de complir-se un any del pagament d'aquesta. Les 
despeses justificables només seran els realitzats durant aquest any i imputats en algun o en 
tots els conceptes que s'indiquen en la convocatòria. 
 
Madrid, 28 de maig de 2019.- Directora General de l'Institut de la Joventut, Ruth Carrasco 
Ruiz. 


