
 

 

Barcelona, 27 d’abril de 2020 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha establert un ajut de 300 euros, en un pagament únic, per 
a les persones treballadores autònomes empadronades a la ciutat de Barcelona que 
hagin vist decaure en més d’un 75% les seves vendes o que s’hagin vist forçades a tancar 
el seu establiment o negoci arran de la crisi de la Covid-19. 

Es tracta d’un ajut complementari per a les persones que tinguin reconeguda la 
Prestació Econòmica Extraordinària promoguda per l’Estat espanyol (la que s’ha 
demanat a través de la mútua o SEPE). 

 

Característiques principals 

 Quantitat: 300 euros 

 Persones donades d’alta al Règim Especial de Treball Autònom (RETA) – 

autònoms, socis i administradors treballadors de societats mercantils,  autònoms 

depenent i autònoms treballadors familiars. 

 Empadronades a la ciutat de Barcelona abans de la publicació de la 

convocatòria (maig 2020) 

 Que tinguin reconeguda la Prestació Econòmica Extraordinària promoguda per 

l’Estat espanyol (la que s’ha demanat a través de la mútua) 

 L’ajut es pot sol·licitar del 20 de maig al 30 de setembre de 2020 

 L’import de la dotació de l’ajuda és de 5 milions d’euros. Es concediran ajudes 

per ordre de presentació de sol·licituds i fins esgotar l’import de la dotació. 

Documents a presentar 

 Document que l’ajuda estatal ha estat concedida. 

 Certificat d’estar al corrent de pagament d’Hisenda (AEAT), Seguretat Social i 

Ajuntament de Barcelona 

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/assessories/20200427_ajuda_ajuntament_barcelona.pdf


La poden demanar tots els fisioterapeutes empadronats a Barcelona que hagin demanat  
i tinguin concedida l’ajuda extraordinària estatal. Per a aquells que demanaran l’ajuda 
extraordinària a partir de l’1 de maig perquè al març no van poder per qüestió 
d’ingressos, poden demanar aquest nou ajut tan bon punt rebin la resolució positiva 
d’atorgament de l’ajuda estatal. Es recomana que es tramiti l’ajuda estatal durant els 
primers dies de maig per obtenir la resposta de la mútua abans del 20 de maig, data 
d’inici per tramitar aquest ajut de l’Ajuntament de Barcelona. 

Pots consultar més informació sobre aquest ajut aquí 

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/assessories/20200427_ajuda_ajuntament_barcelona_faqs.pdf

