
   

34. Ajuts a autònoms de 200€ - Prestació extraordinària 

per a subministraments bàsics-Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies (Generalitat). 

1. Tipus d'ajut:  

Un únic pagament de 200€ per a l'adquisició de productes d'alimentació, 

farmàcia i altres subministraments bàsics. 

L'objectiu és ajudar a la sostenibilitat econòmica de les famílies en situació de 

vulnerabilitat econòmica arran de la crisi sanitària de la COVID-19 

2. Beneficiaris:  

Autònoms -treballador per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat 

econòmica degut al COVID-19- amb carregues familiars. 

3. Requisits per accedir a l’ajut: 

 Tenir més de divuit anys. 

 Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya. 

 Haver patit una reducció involuntària de les rendes del treball o de la seva 

facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en 

comparació amb el mateix període de l'any anterior, com a conseqüència 

dels efectes de la COVID-19.  

 La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu 

càrrec. 

 Els ingressos econòmics per part de la persona sol·licitant i tota la unitat 

familiar durant l’estat d’alarma han d’haver experimentat una reducció 

superior al 30% respecte als ingressos mensuals acreditats el passat mes 

de febrer. A aquest efecte, es computen els ingressos econòmics de totes 

les persones que formen la unitat familiar. S'entén per unitat familiar la que 

està formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili i 

que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles 



   
familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per 

adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles 

esmentats. 

 Només es pot presentar una sol·licitud per unitat familiar. 

 Aquesta prestació és compatible amb la percepció d'altres ajuts i 

prestacions estatals d'atur i per a l'ocupació, de cessament d'activitat, de 

prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques o amb 

qualsevol altre ajut concedit per altres administracions, ens públics o 

privats, si la suma mensual dels ingressos durant els mesos de març i abril 

de 2020 han sigut d’una mitjana inferior als 2.098,37 euros bruts mensuals.   

4. Quan es pot demanar?: 

La prestació es pot demanar des del 30 d'abril fins que s’exhaureixen els 

fons destinats a la prestació (20 M€). 

Important: S'aniran concedint per concurrència no competitiva, és a dir,  per 

ordre de presentació (sempre que es compleixin els requisits). 

5. Com tramitar-la?:  

 

Telemàticament, a través del següent enllaç: 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-

subministraments-basics-covid?category= 

 

6. Normativa aplicable:   

RESOLUCIÓ TSF/916/2020, de 28 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria 

de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el 

capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d'abril. 

DECRET LLEI 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació 

amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit 

tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-

19. 

7. Altres dades d’interès 

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-

subministraments-basics-covid?category= 

 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385451 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category=
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category=
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872668
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=872655
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385451

