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I. Ajudes del Gobierno de España 

 

1) Prestació extraordinària per cessament de l’activitat per treballadors 
autònoms afectats per una suspensió temporal de l’activitat (no afecta 
a les Resolucions anteriors a l’1/10/2020) com a conseqüència de les 
resolucions de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la 
propagació del virus Covid-19.  

 

Requisits  

- L’autònom ha d’estar en situació d’alta a la TGSS almenys 30 dies naturals 
abans de la data de la Resolució (de la autoritat competent) que acordi el 
cessament de l’activitat. 

- Trobar-se al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social (Si no 
hi és, haurà d’atendre el pagament en el termini de 30 dies). 

 

Quantia 

- El 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat 
desenvolupada.  

- Aquest percentatge s’incrementa en un 20% més, si s’acredita que és 
família nombrosa i els últims ingressos de la unitat familiar procedeixen 
d’aquesta activitat.  

- Aquest percentatge es disminueix en un 40% si dos o més membres de la 
unitat familiar tenen dret a la prestació (aquí no s’aplicaria l’increment del 
paràgraf anterior). 

 

Durada 

El dret a la prestació naixerà l’endemà a l’adopció de la mesura de tancament 
de l’activitat per l’autoritat competent i finalitzarà l’últim dia del mes en que 
s’acordi l’aixecament de la mateixa.    

 

2) Prestació extraordinària per cessament de l’activitat per treballadors 
autònoms que no tenen dret a la prestació ordinària de cessament de 
l’activitat prevista a la Disposició Adicional 4ª del RDL 30/2020 o a la 
prestació per cessament de l’activitat que preveuen els arts. 327  i 
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següents de la Llei General de la SS (Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 
30 de octubre) 

Aquesta prestació està orientada a aquells autònoms que no van poder accedir a la 
prestació regulada a l’article 9 del RDL 24/2020 ni a la prestació en el RDL 8/2015.  

 

Requisits  

- L’autònom ha de trobar-se en situació d’alta a la TGSS, ABANS de l’1 
d’abril. 

- Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social (Si 
no ho està, haurà d’atendre el pagament en el termini de 30 dies).  

- No tenir dret a la prestació de la DA4ª del RDL 30/2020 o a la prestació per 
cessament de l’activitat que preveuen els arts. 327 i següents del RDL 
8/2015. 

- Que els ingressos procedents de la seva activitat com a autònom en l’ultim 
trimestre de l’exercici 2020 no superin el Salari Mínim Interprofessional.  

- Que durant el 4t trimestre del 2020, es produeixi una reducció dels 
ingressos d’almenys el 50% en comparació amb els ingressos del 1r 
trimestre del 2020. 

 

Durada 

La durada màxima d’aquesta prestació és de 4 mesos i, finalitzarà en tots els 
casos, el 31 de gener de 2021. 

 

3) Prestació extraordinària per cessament de l’activitat per treballadors 
de temporada 

Quan l'únic treball al llarg dels últims dos anys s'hagués desenvolupat en el 
Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de 
Treballadors del Mar durant els mesos de juny a desembre. A més, si ha estat 
d'alta com a treballador per compte aliè, aquesta alta no ha de superar els 
120 dies al llarg d'aquests dos anys. 

 

 Requisits  

- Haver estat d'alta i cotizar en el Règim Especial de Treballadors Autònoms 
o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per 
compte propi durant al menys 4 mesos en el període comprès entre els 
mesos de juny a desembre de cada un dels anys 2018 i 2019. 



 
 
 
 

4 

 

- No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte 
d'altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 120 dies durant 
el període comprès entre l'1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020. 

- No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d'alta o assimilat a 
l'alta des de l'1 de març a el 31 de maig de 2020. 

- No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els 
mesos de gener a juny de 2020, llevat que la mateixa fos compatible amb 
l'exercici d'una activitat com a treballador autònom. 

- No haver obtingut al 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros 
- Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social (Si 

no ho està, haurà d’atendre el pagament en el termini de 30 dies).  

 

Durada 

Tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti 
durant els primers 15 dies naturals d’octubre. En cas contrari els efectes 
quedaran fixats l’endemà de la presentació de la sol·licitud (no hi ha 
descompte de dies, sempre es percebrà els 4 mesos de prestació). 

 

4) Disposició Addicional 4ª. Dret a la prestació per cessament de 
l’activitat compatible amb el treball per compte propi i pròrroga de les 
prestacions ja causades a l’empara de l’article 9 del Reial Decret-Llei 
24/2020, de 26 de juny, de mesures socials per la reactivació de 
l’ocupació i protecció del treball autònom i competitivitat del sector 
industrial. 

 

Aquesta disposició contempla dues prestacions, ambdues de caràcter 
ordinari: 

 

A. Prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per 
compte propi  

Es tracta de la POCATA que preveu l’article 9 del RDL 24/2020 (els mateixos 
requisits i condicions) i és d’aplicació per aquells treballadors autònoms que 
no van poder accedir a la prestació en el seu moment per no complir amb 
alguns dels requisits. 

 

Requisits 
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Els que preveu l’article 9 del Reial Decret Llei 24/2020. 

 

Durada 

El període màxim de la prestació és de 4 mesos. Si les sol·licitud es presenten 
posteriorment al 15/10/2020, no es mantenen els 4 mesos, es produirà el 
descompte dels dies corresponents.  

   

B.    Prestació per cessament de l’activitat per treballadors autònoms 
que estaven percebent la prestació que preveu l’art. 9 del RDL 24/2020  

Es tracta d’una pròrroga de la prestació que regula l’article 9 del Reial Decret 
Llei 24/2020.  

 

Requisits 

Sempre que durant el 4t trimestre de l’any 2020 es mantinguin els requisits 
que es van establir per a la seva concessió (art. 9 del RDL 24/2020). 

 

Durada 

El període màxim de la prestació és de 4 mesos. Si les sol·licitud es presenten 
posteriorment al 15/10/2020, no es mantenen els 4 mesos, es produirà el 
descompte dels dies corresponents.  
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II. Ajudes de la Generalitat de Catalunya 

 

1) Ajuda per al manteniment de qualsevol activitat que desenvolupi 
l’autònom  

Davant d'uns efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 que s'estan 
allargant en el temps i que es manifesten amb una gran intensitat, es 
considera necessari reforçar el suport a les persones treballadores autònomes 
que desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o bé mitjançant 
empreses de petita dimensió. Per això s'ha aprovat un ajut extraordinari per 
tal d'afavorir la continuïtat de les seves activitats en un context econòmic i 
social desfavorable i atenuar els efectes negatius que estant suportant. 

 

A qui va adreçat 

Les persones donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o 
per compte propi de la Seguretat Social (RETA), o bé, a una mutualitat com a 
sistema alternatiu al RETA, que exerceixin l'activitat econòmica com a persona 
física. No podran sol·licitar l'ajut quan el sumatori de les persones 
treballadores autònomes, incloses les persones treballadores autònomes 
col·laboradores, i les contractades per compte aliè de la unitat de negoci és 
superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019. 

Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una 
mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sòcies d'una empresa amb 
personalitat jurídica pròpia (d'un màxim de 3 socis). No podran sol·licitar l'ajut 
les empreses amb personalitat jurídica que el sumatori de persones sòcies i 
persones treballadores sigui superior a 6 (mitjana de l'any 2019). 

Les persones sòcies de les cooperatives de treball associat que cotitzen al 
RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la 
cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis treballadors. No podran 
sol·licitar l'ajut les cooperatives que el sumatori de les persones sòcies i 
persones treballadores no sòcies sigui superior a 6 (mitjana de l’any 2019). 

 

Quantia de l'ajut 

S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica 
de pagament únic per un import fix de 2.000 euros.  
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Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, 
prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, 
excepte amb els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, 
per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per 
afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a 
l'any 2020. La prestació no pot ésser objecte de cessió, embargament o 
retenció. 

 

Presentació de sol·licituds 

El termini s'inicia a les 9:00 hores del 9 de novembre de 2020 fins a les 15:00 
hores del 20 de novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària. 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-
2/ajutscovid/ajutmantenimentactivitateconomica/ 

 

 

2) Subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres 
d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19. 
(Actualment tancada, es preveu una segona convocatòria més 
endavant) 

 

Objecte 

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en 
l'àmbit de les activitats de restauració i els centres d'estètica i bellesa, amb la 
finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la situació de 
tancament que ha comportat la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, 
per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

Persones beneficiàries 

Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o 
siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa, donades d'alta en el cens de 
l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en 
base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten 
noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Als efectes d'aquestes 
bases s'entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, 
restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutscovid/ajutmantenimentactivitateconomica/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutscovid/ajutmantenimentactivitateconomica/
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establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats 
municipals. 

 

Tipologia d'accions subvencionables 

Qualsevol tipologia d'acció que dugui a terme l'empresa durant el període de 
recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol 
acció portada a terme en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de 
desembre del 2020 que pugui suposar per l'empresa una recuperació o 
increment del volum de vendes, així com l'estimulació de la demanda, i 
enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a 
fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva 
logística. 

 

Requisits 

L'empresa haurà d'acreditar, mitjançant declaració responsable, que en 
funció de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre per la qual s'adopten 
noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, van haver de suspendre les 
seves activitats. 

Caldrà que el beneficiari de l'actuació, s'adhereixi a totes les campanyes de 
reactivació del sector comercial i de serveis, que s'impulsin des del CCAM. 

 

Documentació complementària a la sol·licitud 

Es requereix la següent documentació: 

- Fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment 

- Declaració responsable 

 

Quantia de la subvenció 

Fins el 100 % de les despeses subvencionables, amb una quantia màxima de 
1.500 euros. 

- La subvenció atorgada té el caràcter d'import màxim i s'ha de destinar a 
la realització de l'actuació subvencionada. 

- La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost 
subvencionable del projecte. 
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- Si el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment 
pressupostat en un 20%, s'ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia 
de l'ajut. 

- Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el 
cost final justificat de l'activitat objecte de l'ajut no excedeix del 20 % no 
comporta la reducció de la quantia de l'ajut. Només es pot aplicar aquest 
percentatge si es garanteix que s'ha acomplert l'objecte i la finalitat de 
l'ajut. 

En cap cas l'import de les subvencions atorgades pot ser d'una quantia 
que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, 
ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que ha de 
desenvolupar la persona beneficiària. 

 

Despeses subvencionables 

Despeses fixes d'estructura, tals com lloguers, compres de producte, 
inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de 
venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altre despesa derivada de 
dur a terme l'acció o accions corresponents, amb excepció de: 

- Sous i salaris. 

- Amortitzacions i rentings. 

- Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura 
emesa per part d'un tercer. 

 

Preguntes freqüents:  

http://ccam.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/comerc/detalls/noticia/20201021_su
bvencions_restauracio_bellesa 

Accés al tràmit:  

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautono
ms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-
prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-autonoms-pimes-restauracio-
estetica/ 

 

3) Reducció dels imports dels lloguers en establiments comercials: 

Els arrendataris de locals comercials tancats o amb l’ús limitat per les mesures contra 
la COVID-19 podran renegociar el preu dels lloguers. El Consell Executiu ha aprovat 
un decret llei que faculta els titulars dels negocis per iniciar una negociació amb els 

http://ccam.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/comerc/detalls/noticia/20201021_subvencions_restauracio_bellesa
http://ccam.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/comerc/detalls/noticia/20201021_subvencions_restauracio_bellesa
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-autonoms-pimes-restauracio-estetica/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-autonoms-pimes-restauracio-estetica/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-autonoms-pimes-restauracio-estetica/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-autonoms-pimes-restauracio-estetica/
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propietaris dels immobles per establir, de mutu acord, una rebaixa de l’import de la 
mensualitat. 

 

Rebaixa del 50 % en els establiments tancats 

Si l’acord entre les parts és impossible, la nova norma fixa que l’import del 
lloguer dels negocis tancats quedarà automàticament rebaixat al 50 %, a 
comptar des del dia que el llogater hagi notificat la voluntat de negociar. 

Amb les restriccions en vigor, aquesta mesura afecta bars, restaurants, 
gimnasos, centres d’estètica, bingos, casinos, sales de joc i ludoteques. 

 

Reducció del preu en els negocis en funcionament parcial 

A les activitats parcialment restringides, si no hi ha acord per la revisió 
temporal del lloguer, la rebaixa de la quota també serà del 50 % de la part 
desaprofitada. És a dir, que si un negoci té l’aforament limitat a la meitat, el 
titular haurà de pagar la totalitat del lloguer de la meitat de la qual sí que en 
pot treure rendiment, però només pagarà el 50 % de la part restringida per 
les mesures sanitàries. 

Segons les restriccions actuals, entre els negocis amb l’aforament o els horaris 
parcialment afectats hi ha teatres, comerços, botigues de 24 hores i hotels. 

 

Exclusió dels productes per endur i de l’enviament a domicili 

Als efectes d’aquesta norma, la venda de producte per endur i l’enviament a 
domicili no es tenen en compte. Per exemple, si aquest és l’únic servei que 
pot oferir un restaurant, el decret llei considera que el negoci està tancat i que 
la reducció de la quota del lloguer ha de ser igualment del 50 %. 

 

4) Pla de xoc per a l’ocupació: persones, empreses i territori per fer front 
a les conseqüències laborals i socials de la crisi sanitària de la Covid-19 
i l’Estat d’Alarma. 

 

2.1 - Suport a les persones treballadores autònomes. 

Línia 3 del Pla de Xoc (CAPITOL VI, arts. 35 i 36) 

Potenciació de dos programes: 
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2.1.1 - Consolida’t: (Finalitzada la fase de sol·licitud i ja s’han fet 
atorgaments) 

2.1.2 - Programa de Garantia Juvenil: (Finalitzada, no s’ha esgotat 
pressupost) 

Programa per fomentar el treball autònom entre les persones joves d’entre 
18 i 29 anys com a alternativa laboral.  

 

2.2 - Suport al manteniment dels llocs de treball (Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya). (Finalitzada, s’ha esgotat pressupost) 

Línia 4 del Pla de Xoc (CAPÍTOL IV, Arts. 20 a 25) 

A qui va dirigit?  

Ajuts adreçats a microempreses o persones treballadores autònomes que 
tinguin contractades fins a deu persones treballadores i que hagin mantingut 
la plantilla, ja sigui perquè hagin efectuat un expedient de regulació temporal 
d’ocupació (ERTO) o hagin reduït la jornada laboral dels contractes de treball. 

 

2.3 - Mesures de suport a microempreses i persones treballadores 
autònomes que ocupin fins a 10 persones treballadores (Consorci per a la 
Formació Contínua de Catalunya) (Atorgada) 

Línia 5.1 del Pla de Xoc (CAPÍTOL V, arts. 26 a 34).   

 

5) Pla de Subvencions del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya (CCAM) (Ampliació de les dotacions econòmiques) 

El Comitè Executiu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, 
reunit en data de 22 de setembre de 2020, va acordar modificar la dotació 
prevista inicialment per a aquesta convocatòria, en el sentit d'augmentar-la 
en 460.000,00 euros, de la qual cosa en resulta una dotació màxima de 
8.360.000,00 euros, per destinar-la a incrementar l'import dels ajuts 
inicialment atorgats del Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, 
artesania i 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. 
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Accés al DOGC:  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8246/1816447.pdf 

 

6) Altres ajudes i subvencions: 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautono
ms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-
prestacions-per-empreses-i-autonoms/ 

 

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8246/1816447.pdf
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/
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III. Ajudes de l’Ajuntament de Barcelona 

 

1) AJUT ECONÒMIC PER INCENTIVAR LA REBAIXA DE LLOGUERS 
COMERCIALS (Fins el 3 de novembre) 

Ajut econòmic dirigit a persones físiques o jurídiques que siguin arrendadores de 

béns immobles destinats a locals comercials que redueixin el lloguer als seus 

arrendataris de forma significativa durant un període mínim de sis mesos des de la 

declaració de l’estat d’alarma per la Covid-19.  

Quantia de l’ajut: 

- L’import de la subvenció és de 600€ si els propietaris rebaixen la quantia entre un 

25 i un 50 %,  

- De 1.200 € si la rebaixa és superior al 50%.  

 

2) CREA FEINA, BARCELONA! 

Programa d’ajuts econòmics a les empreses/entitats per fomentar l’ocupació a la 

ciutat a través de la contractació de persones en situació d’atur i empadronament 

a la ciutat de Barcelona.  

Quantia de l’ajut: 

L’import de l’ajut és de 5.000 € per a contractacions de durada mínima de 6 mesos 

a temps complet.  

Guia preguntes freqüents:  

http://aplicnotes.barcelonactiva.cat/aplic%2Fsubvencions%2Fcreafeina%2Fcreafei
na.nsf/0/00C51CC56C0899BDC125860100349F30/$FILE/Guia%20CREA%20FEINA%
20CAT.pdf 

Accés al tràmit:  

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/
20200001424 

  

3) Altres ajudes i subvencions (Ajuntament de Barcelona): 

https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca/mesures-de-reactivacio-de-
leconomia/empresaris-empresaries-autonoms-i-autonomes 

 

http://aplicnotes.barcelonactiva.cat/aplic%2Fsubvencions%2Fcreafeina%2Fcreafeina.nsf/0/00C51CC56C0899BDC125860100349F30/$FILE/Guia%20CREA%20FEINA%20CAT.pdf
http://aplicnotes.barcelonactiva.cat/aplic%2Fsubvencions%2Fcreafeina%2Fcreafeina.nsf/0/00C51CC56C0899BDC125860100349F30/$FILE/Guia%20CREA%20FEINA%20CAT.pdf
http://aplicnotes.barcelonactiva.cat/aplic%2Fsubvencions%2Fcreafeina%2Fcreafeina.nsf/0/00C51CC56C0899BDC125860100349F30/$FILE/Guia%20CREA%20FEINA%20CAT.pdf
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001424
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001424
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca/mesures-de-reactivacio-de-leconomia/empresaris-empresaries-autonoms-i-autonomes
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca/mesures-de-reactivacio-de-leconomia/empresaris-empresaries-autonoms-i-autonomes
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Programa d’ajuts econòmics a les empreses/entitats per fomentar l’ocupació a la 

ciutat a través de la contractació de persones en situació d’atur i empadronament a la 

ciutat de Barcelona. L’import de l’ajut és de 5.000 € per a contractacions de durada 

mínima de 6 mesos a temps complet. 

 

     


