DEMANA JA
EL TEU AJUT!

Segueix-nos a les xarxes socials:
barcelonactiva
bcn_empreses
company/barcelona-activa

Pots fer la sol·licitud fins al 21 de juny del
2019 per Internet, des del Portal de
Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona amb
Certificat Digital:

AUTÒNOMA,
LLANÇA’T!
A BARCELONA
T’ESTALVIARÀS FINS A 4.000 €
EL PRIMER ANY

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/tramits

MÉS INFORMACIÓ:
barcelona.cat/llançat

Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE)
Edifici MediaTIC
c/ Roc Boronat, 117
08018 Barcelona
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a dijous, de 8.30 a 18 h
Divendres, de 8.30 a 14.30 h
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NOVA
CONVOCATÒRIA!

PROGRAMA
DE SUPORT A
LES PERSONES
AUTÒNOMES
L’Ajuntament de Barcelona, a través de
Barcelona Activa, vol alleugerir les despeses
que l’autònom/a ha d’assumir durant el primer
any d’activitat. Per això presentem una
nova convocatòria del programa d’ajuts
a les persones autònomes “Llança’t”.

EN QUÈ CONSISTEIX?
Es tracta d’una subvenció que es calcularà
segons les despeses justificades
en el moment de la sol·licitud i amb
els màxims d’atorgament segons l’edat en
la data d’inici de l’activitat:
• 3.600 € per a persones de 31 a 39 anys
• 4.000 € en cas de tenir una edat igual
o inferior a 30 anys o igual o superior a 40

QUI POT DEMANAR
L'AJUT?
Totes les persones empadronades a la
ciutat de Barcelona que hagin iniciat una
nova activitat econòmica com a:
• Treballadors i treballadores autònomes
(empresaris i empresàries individuals)
• Noves persones sòcies de cooperatives
de treball associat

A BARCELONA
T’ESTALVIARÀS FINS A 4.000 €
EL PRIMER ANY

I que compleixin els següents requisits:
• Haver iniciat una nova activitat econòmica
a partir del dia 1 de juliol de 2017
• Alta ﬁscal a la ciutat de Barcelona com
a empresaris o empresàries individuals
• Empadronament a la ciutat de Barcelona
com a mínim tres mesos abans de l’alta ﬁscal
• Trobar-se en situació d’atur abans
de l’inici de l’activitat
• No haver constat al RETA per la mateixa
activitat en l’any anterior a la data d’alta
• Estar al corrent de les obligacions
tributàries
• Les persones sòcies de cooperatives
de treball enquadrades en el RETA
hauran de complir les mateixes condicions

ESTALVIA’T FINS A
4.000 € EL PRIMER ANY

NOMÉS FINS AL
21 DE JUNY DEL 2019

Aquestes són les despeses deduïbles

LLANÇA’T!

• Quotes de la Seguretat Social
• Impostos relacionats amb l’inici de
l’activitat econòmica i el primer establiment
• Despeses de gestoria i assessorament
• Lloguer de locals o despatxos afectes
ﬁscalment a l’activitat
• Lloguer d’espais de cotreball (coworking)
i/o serveis prestats per aquests establiments
en relació a l’activitat profesional

AUTÒNOM,
LLANÇA’T!

NOVA
CONVOCATÒRIA!

