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  Abril 2022 

Circular 1/2022 

Real Decret-llei 6/2022, de 29 de març, per el que s’adopten mesures urgents en 

el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials 

de la guerra a Ucraïna. 

Mesures en el sector del transport per carretera i ferrocarril 

Apreciat client/a, 

 
L’informem que s’ha obert el termini per una línia d’ajudes directes a empreses i professionals 
especialment afectats per el preu del carburant que te com a finalitat de donar suport financer 
a empreses privades i treballadors autònoms, de les quals la seva activitat estigui dintre dels 
següents CNAE: 
 

CODI CNAE ACTIVITAT 

4932 Transport per taxi 

4939 Tipus de transport terrestre de passatgers  

4941 Transport de mercaderies per carretera 

8016 Serveis de transport sanitari 

 
 
Aquesta ajuda correspon a l’ exercici 2022 i el termini de presentació serà fins el dia 30 d’abril 
del 2022. 
 
Aquesta subvenció va dirigida a treballadors autònoms o societats amb personalitat jurídica 

pròpia legalment constituïda a Espanya, i que no formen part del sector públic. 

Els requisits per poder optar aquesta subvenció seran, ser titulars d’una autorització de transport 

de qualsevol classe (VDE, VT, VTC, VSE, MDPE o MDLE) i haver estat donats d’alta en el Registre 

d’Empresas i Activitats de Transport abans del dia 29 de març del 2022. 

La quantia de l'ajut vindrà determinada en funció del nombre de vehicles utilitzats per cada 
beneficiari i en cap cap cas aquesta subvenció podrà superar l’import de 400.000€. 
 
Les quantitats que es podrà percebre en funció dels vehicles que disposin seran les següents: 
  

VEHICLE QUANTIA (EUROS) 

Mercaderies pesades. Camió (MDPE) 1.250 

Mercaderies lleugeres. Furgonetes (MDLE)  500 

Autobús (VDE) 950 

Taxis (VT) 300 

Vehicles de lloguer amb conductor (VTC) 300 

Ambulàncies (VSE) 500 
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Davant de qualsevol dubte, restem a la seva disposició. 

 
Cordialment,  
 
Departament Fiscal 
www.bna.cat 
 
 

http://www.bna.cat/

