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GUIA 

DEFINICIÓ  

 
Ajut econòmic de 300 euros a persones autònomes empadronades a la ciutat de Barcelona per pal·liar 

l’afectació negativa que ha tingut la crisi sanitària COVID-19. 

 

SOL·LICITANTS I BENEFICIÀRIES 
 

• Persones empadronades a la ciutat de Barcelona amb anterioritat a la publicació de la 

convocatòria (maig 2020). 

• Que tinguin reconeguda la Prestació Econòmica Extraordinària per cessament de l’activitat de 

suport al col·lectiu de persones treballadores autònomes afectades greument en la seva activitat 

i ingressos per la situació d’emergència sanitària derivada de la COVID-19, promoguda per l’Estat 

espanyol, segons Reial Decret-Llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 

para fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 i les seves modificacions.  

 

REGISTRE DE SOL·LICITUDS 
 

Del 20 de maig al 30 de setembre de 2020. 

 

• Anar al web http://barcelonactiva.cat/autonomes 

• Omplir les dades personals i adjuntar la documentació requerida (LINK ACTIU A PARTIR DEL 20 

DE MAIG) 

• Generar instància de sol·licitud (que inclou declaració responsable) 

• Registrar la instància de sol·licitud a l’Oficina Virtual de tràmits (LINK ACTIU A PARTIR DEL 20 DE 

MAIG, a través del Certificat Digital). 

 

REQUISITS BÀSICS ACREDITACIÓ 

 

Empadronament a la ciutat de Barcelona 

 

Comprovació d’ofici. 

No cal aportar acreditació 

 

 

Tenir reconeguda la Prestació Econòmica 

Extraordinària per cessament de l’activitat de 

suport al col·lectiu de persones treballadores 

autònomes afectades greument en la seva 

activitat i ingressos per la situació d’emergència 

sanitària derivada de la COVID-19, promoguda per 

l’Estat espanyol, segons Reial Decret-Llei 8/2020 

de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 

 

Resolució positiva d’atorgament de 

Prestació Econòmica Extraordinària  

http://barcelonactiva.cat/autonomes
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001390


  

2 
 

para fer front a l’impacte econòmic i social de la 

COVID-19 i les seves modificacions 

 

Trobar-se al corrent del compliment de les 

obligacions tributàries amb l’Ajuntament de 

Barcelona, l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària i la Seguretat Social 

 

Certificat del corresponent organisme: 

 

➢ AEAT 

➢ Seguretat Social 

➢ IMH - Ajuntament de Basrcelona 

 

 
 

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ I PAGAMENT 
 

La quantia de la subvenció serà de 300 euros per a aquelles persones que compleixin els requisits 

indicats. 

 

El pagament es farà mitjançant transferència bancària al compte informat al tràmit, un cop publicada 

la corresponent resolució al BOPB. 

 
IMPORTANT: el criteri per determinar l’ordre d’accés a la subvenció serà el de presentació de les 

sol·licituds, fins a l’esgotament de la partida pressupostària assignada al Programa. 

 

La sol·licitud constarà com a presentada en el moment que es registri a l’Oficina Virtual de tràmits  

annexant la instància generada prèviament des del portal de Barcelona Activa. 

(LINK ACTIU A PARTIR DEL 20 DE MAIG)   

 

MÉS INFORMACIÓ I CONSULTES 

 
autonomes@barcelonactiva.cat 
 

 

 

 

 

 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/procedimientoini/G304.shtml
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/detalle/!ut/p/z1/rVTBbuIwFPyV7qFHy892nDjHsEKhbFJEaQrJBXltB1yVQCELu_362t2VqrIiVKK--WU872VmbFzhGa4aubcL2dp1I5_cvqzCOSNhQGIgWUp6ASRkdB_SQZ9ACnh6BICbPiRF_qOI2ZhBDLj6zHk4sZKz5x9whSvVtJt2icud0Wau1k1rGqvXu2vwhWtQ9peWWja-Ypt6vV2Z3dWfK2W2ra2tkm9QCiRioWfbKKtxSQmAoZoiWTONAkEjJImRSBkRM6GZFLHAw6PxPvx9mnCvH93m3_OFo5XtEvn2eHZiCDwDcurT1E92Ruk3QJeU3QwET8wOl86Q6B0ETmQH6sHkAZwkKcPTvTUHXDRuTBeQybtisSG65sFPxCXjKKAiQMIoiqgyQHUtOOcSD-C4Q0rG3HcYiZu7MQERXdjhLz0fCSBDoBmEuYAkHk-K7JYwiIIL6bstp6G33D4-P1eJy6WP4u8Wzy4J5ulMfFm4_nPkwy3rcuRTt6TTkRTYhfTDc2_EVzvy76nYrIpiJRh_egzvBofDfb1crOZ53xX22eCld4vK4f4lS769AielLNY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20060001182
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001390
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20060001182
mailto:autonomes@barcelonactiva.cat

