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SUBVENCIONS, AJUTS I  PROGRAMES COM A CONSEQÜÈNCIA  

DEL COVID-19 
 

 

 

1. AJUT DE 300€ PER A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES. 
Import: 300 €. 
Beneficiaris: Treballadors autònoms de Barcelona més afectats pel COVID-19. 
Requisits: Estar donat d’alta al RETA. Que les vendes hagin caigut en més d’un 75% o ha hagut de tancar 
el seu establiment o negoci. Estar empadronat a Barcelona abans de la publicació de la convocatòria. 
Que tinguin reconeguda la Prestació Econòmica Extraordinària promoguda per l’Estat Espanyol. 
Quan es pot sol·licitar: Del 20 de maig al 30 de setembre de 2020. 
Pagament: Un cop publicada la resolució al BOPB, s’ingressaran els 300€ al compte indicat. 
Comentaris: Es pot complementar amb els ajuts tramesos per altres administracions. 
Web: https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/autonomes 

 

 

2. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 200€ PER A L’ADQUISICIÓ DE SUBMINISTRAMENTS BÀSICS. 
Import: 200 € (pagament únic). 
Beneficiaris: Treballadors per compte d’altri o per compte propi amb càrregues familiars que acreditin 
reducció dràstica i involuntària dels ingressos. 
Requisits: Tenir més de 18 anys. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya. 
Trobar-se en alguna de les següents situacions: i) Ser treballador per compte d’altre i estar afectat per 
un ERTO (supòsits dels articles 22 i 23 de RDL 8/2020, ser fix discontinu de l’article 25.6 o tenir extingit 
el contracte de treball com a conseqüència del COVID-19; ii) Ser treballador per compte propi i haver 
suspès l’activitat econòmica; iii) Haver patit una reducció involuntària de les rendes de treball superior 
al 30%; iv) Que els ingressos econòmica del sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de 
març i abril de 2020 siguin inferiors a 2.098,37€ bruts mensuals; v) Tenir familiars  que convisquin amb 
el sol·licitant i que estiguin al seu càrrec. Tots els requisits s’han d’acreditar, juntament amb una 
declaració responsable. 
Quan es pot sol·licitar: Les sol·licituds es poden presentar a partir del dia 30 d’abril de 2020 i el termini 
restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació.  

 

 

3. AJUT PER AL PAGAMENT DEL REBUT DE L’AIGUA. 
Import: Ajornament del pagament de les factures de l'aigua durant l'estat d'alarma. 
Beneficiaris: Empreses amb menys de 50 treballadors amb un volum de negoci inferior als 8 milions 
d'euros anuals. Treballadors autònoms. Famílies que a causa de la crisi actual redueixin els ingressos. 
Requisits: Acreditar que es tracta d’una pime o autònom. Ser titular d’un contracte de subministrament 
d'aigua potable en vigor. 
Quan es pot sol·licitar: Els interessats s'han de posar en contacte amb la companyia subministradora 
d'aigua del seu municipi a través dels canals de què disposi. 
Comentaris: S’estableix un pla personalitzat de finançament de les factures pendents, un cop finalitzi 
l’estat d’alarma, i fins a un màxim de sis mesos. Sense interessos. 

 

 

4. AJUT PER AL PAGAMENT DEL REBUT D’ENERGIA A BARCELONA. 
Import: Ajornament del pagament de les factures del segon trimestre de l’any. L’import diferit es 
carregarà en sis quotes iguals de juliol a desembre de 2020, sense interessos, amb un càrrec 
independent de la factura ordinària mensual. 
Beneficiaris: Totes les persones usuàries. 
Requisits: No s’especifica cap. 
Quan es pot sol·licitar: Els interessats s'han de posar en contacte amb la companyia subministradora 
a través dels canals de què disposi. 
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5. AJUTS FISCALS PER A PIMES I PER A LES ACTIVITATS PROFESSIONALS. 
El termini de pagament dels tributs municipals s’allarga en la majoria de casos fins al mes de juliol, com 
a conseqüència de la crisi de la Covid-19. 

- Taxa de terrasses. Tots els rebuts es podran pagar fins al mes d’octubre. Es retornarà la taxa 
a tots els establiments afectats pels dies que no hagin pogut exercir l’activitat mentre duri 
l’estat d’alarma. Si encara no s’ha pagat, es reduirà per la part proporcional. 

- Preu públic per a la recollida de residus comercials i industrials. Es manté com a data límit de 
pagament per als rebuts no domiciliats l’1 de desembre, i per als domiciliats, el 23 de 
desembre; i es tindrà en compte la reducció que pertoqui pel descens de l’activitat segons el 
període de duració de l’estat d’alarma. 

Tant en el cas de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), el del preu públic de recollida de residus i el 
de la taxa de terrasses, el pagament es podrà dividir en fraccions mensuals sense interessos amb un 
termini màxim de pagament al setembre del 2021. 

 

 

6. AJUT  DE FINS A 2.000 € PER A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES –PERSONA FÍSICA–. 
Import: Fins a 2.000 €. 
Beneficiaris: Persones treballadores autònomes (persona física). 
Requisits: Acreditar reducció dràstica i involuntària de la facturació. Estar donat d’alta al RETA i amb 
domicili fiscal a Catalunya. Que disposin d’altres ingressos. Que hagin hagut de tancar el negoci. 
Quan es pot sol·licitar:  
Comentaris: Aquest ajut s’atorga pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment 
de la partida pressupostària de7,5 milions d’€. És incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la 
mateixa finalitat. 

Web: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-
afectades-coronavirus/ 

 

 

7. SUBVENCIÓ PER A PROFESSIONALS DEL SECTOR TURÍSTIC AFECTATS ECONÒMICAMENT PEL 
COVID-19: 
Import:  
Beneficiaris: Autònoms i microempreses del sector turístic, per tal que puguis reprendre l’activitat un 
cop hagi acabat l’estat d’alarma. 
A qui va destinada: Establiments d’allotjament turístic: hotels, apartaments, càmpings, turisme rural.  
Empreses  turístiques de mediació: agencies receptives amb seu central a Catalunya. Destination 
managers companyies. Organitzadores professionals de congressos, i explotadores d’habitatges d’ús 
turístic. Establiments i activitats d’interès turístic. Guies de turisme habilitats. 
A qui NO va destinada: Aquestes ajudes exclouen expressament els establiments de restauració i 
allotjaments juvenils. 
Requisits: Tenir fins a 5 treballadors (fixes o discontinus) abans de l’estat d’alarma. Tenir una facturació 
màxima de 500.000€ a l’últim exercici. Desenvolupar l’activitat i tenir seu fiscal a Catalunya. Estar 
inscrits al Registre Turístic de Catalunya (si procedeix) abans del 15 de març de 2019. Estar al corrent 
de les obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Ser 
autònom des de al menys fa un any (sense incloure en les ajudes a les persones autònomes que 
treballen per una única empresa. Ser explotadors d’habitatges d’ús turístic (donats d’alta al IAE i tenir 
llicencia municipal). 
Quan es pot sol·licitar: Des del 16 d’abril de 2020 i fins exhaurir el pressupost de 3.500.000€. 
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A més a més, hi ha una sèrie de subvencions que pretenen contribuir a mitigar la crisi derivada pel 
COVID-19 en els sector del Comerç, l’Artesania i la Moda.   

- Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç. 
- Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda. 
- Programa de reactivació del comerç. 
- Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial 

dels establiments. 
- Programa per a la reactivació de la moda catalana. 
- Programa per a la reactivació de l’empresa artesana. 
- 10. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç i de l’artesania. 

Poden trobar més informació d’aquests Programes a la següent pàgina web: 

http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2020/ 
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