
 
 
 
 

 

  

 “Primer salvar vides, 

 després salvar llocs de treball” 

 #COVID19 

 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 200 EUROS PER A 

SUBMINISTRAMENTS BÀSICS  >> DOGC

Per a persones treballadores per compte d’altri i per 
a persones treballadores autònomes amb 
càrregues familiars en situació de vulnerabilitat 
econòmica arran de la crisi sanitària de la COVID-19 

 Es tracta d'un ajut extraordinari de 200 euros 
abonat en un únic pagament, que haurà de 
destinar-se a l'adquisició de productes d'alimentació, 
farmàcia i altres subministraments bàsics. 

 L'ajut extraordinari és per a persones 
treballadores per compte d'altri i per a persones 
autònomes amb càrregues familiars que hagin patit 
una disminució superior al 30 % dels seus ingressos 
per causa de la COVID-19. 

 El podran sol·licitar les persones afectades per 
un expedient de regulació temporal, aquelles amb 
contracte temporal extingit o els treballadors per 
compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir 
la seva activitat. 

 Aquesta prestació extraordinària, té entre altres 
requisits el de càrregues familiars i que es 
refereixen a la unitat familiar, on s'incloguin els 
subjectes empadronats amb un vincle de convivència 
que no sigui de simple veïnatge compartit amb la 
persona sol·licitant. 

 Cada unitat familiar tindrà dret a presentar una 
sol·licitud de prestació extraordinària, sent 
compatible amb la percepció d'altres ajuts i 
prestacions estatals de desocupació i per a 
l'ocupació, de cessament d'activitat, de prestacions 
econòmiques percebudes de manera regular i 
periòdiques o amb qualsevol altra ajuda concedida 
per altres administracions, ens públics o privats, si la 
suma mensual dels mateixos no supera els 2.098,37 
euros bruts. 

La sol·licitud haurà de realitzar-se mitjançant 
formulari a través de Tràmits Gencat, on el termini 
per a presentar les sol·licituds comença el dia 30 
d'abril i romandrà obert fins a l'esgotament de la 
dotació pressupostària destinada a aquesta 
prestació. Aquest pagament s'efectués mitjançant 
transferència bancària, en el termini de set dies 
hàbils a comptar des de la publicació de la resolució. 

Per a consultar major informació, com a requisits, 
procediments i accedir al formulari,heu de clicar 
en el següent enllaç: 

Para personas trabajadoras por cuenta ajena y para 
personas trabajadoras autónomas con cargas 
familiares en situación de vulnerabilidad económica 
a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19. 

 Se trata de una ayuda extraordinaria de 200 euros 
abonada en un único pago, que tendrá que 
destinarse a la adquisición de productos de 
alimentación, farmacia y otros suministros básicos. 

 La ayuda extraordinaria es para personas 
trabajadoras por cuenta ajena y para personas 
autónomas con cargas familiares que hayan sufrido 
una disminución superior al 30 % de sus ingresos a 
causa de la COVID-19. 

 Lo podrán solicitar las personas afectadas por 
un expediente de regulación temporal, aquellas con 
contrato temporal extinguido o los trabajadores por 
cuenta propia que hayan tenido que suspender o 
reducir su actividad. 

 Esta prestación extraordinaria, tiene entre otros 
requisitos el de cargas familiares y que se refieren a 
la unidad familiar, donde se incluyan los sujetos 
empadronados con un vínculo de convivencia que no 
sea de simple vecindad compartida con la persona 
solicitando. 

 Cada unidad familiar tendrá derecho a presentar 
una solicitud de prestación extraordinaria, siendo 
compatible con la percepción de otras ayudas y 
prestaciones estatales de desocupación y para la 
ocupación, de cese de actividad, de prestaciones 
económicas percibidas de manera regular y 
periódicas o con cualquier otra ayuda concedida por 
otras administraciones, entes públicos o privados, si 
la suma mensual de los mismos no supera los 
2.098,37 euros brutos. 

La solicitud tendrá que realizarse mediante formulario 
a través de Trámites Gencat, donde el plazo para 
presentar las solicitudes empieza el día 30 de abril y 
permanecerá abierto hasta el agotamiento de la 
dotación presupuestaria destinada a esta prestación. 
Este pago se efectuara mediante transferencia 
bancaria, en el plazo de siete días hábiles a contar 
desde la publicación de la resolución. 

Para consultar más información, como requisitos, 
procedimientos y acceder al formulario, tenéis que 
clicar en el siguiente enlace: 

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Prestacio-extraordinaria-per-a-subministraments-basics 
FAQS: https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/ajuts-socials/subministraments-basics/
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