
 

 

Nova Prestació bàsica de la Generalitat de Catalunya. 200 euros 

 

Característiques 

Import: 200 euros en pagament únic. 

Objectiu: Pagar productes d’alimentació, farmàcia i subministraments bàsics.  

S’han de guardar els tiquets de compra del supermercat i el comprovant de pagament 
de la targeta de crèdit, factures de subministrament de llum, aigua i gas, tiquets de 
farmàcia amb comprovant de pagament de targeta de crèdit. 

Dotació: 20 milions d’euros. Es concedeix per ordre de sol·licitud i fins a esgotar l’import de la 
dotació. 

Pagament: Per banc i en un termini de 7 dies hàbils des de la resolució positiva. 

En cas de denegació i/o inadmissió es podrà tornar a presentar nova sol·licitud sempre que no 
s’hagi esgotat i les circumstàncies familiars hagin canviat. 

Qui ho pot demanar? 

 Persones i unitats familiars que acreditin reducció dràstica i involuntària d’ingressos.  

Les unitats familiars (matrimoni i/o parella estable) tenen dret a una única ajuda. Es 
recomana que l’ajuda la demani la persona que consta als contractes de 
subministraments i/o sigui titular de targetes de crèdit que faci les compres a les 
farmàcies i supermercats.  

 Majors d’edat. 

 Estar empadronat a Catalunya. 

 Treballadors per compte aliè que estiguin en situació d’ERTO per causa de força major 
derivada de la Covid-19. 

 Treballadors amb contracte fix discontinu inclòs al punt 6 de l’article 25, o bé haver-li 
estat extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal. 

 Autònoms que hagin tancat per causa de força major o que la facturació s’hagi reduït.  

 Reducció de sous bruts o facturació d’autònoms dels mesos de març i abril 2020 de 
més del 30% respecte de la mitjana del mateix període de l’any anterior (2019).  



 Si l’antiguitat en el lloc de treball o de l’alta d’autònoms és inferior a 1 any, s’agafa la 
mitjana mensual des de l’inici del contracte de treball o alta autònom. 

 Per a persones i/o unitats familiars amb una mitjana ingressos bruts de març i abril de 
2020 inferiors a 2.089,37 mensuals. 

 La persona que ho sol·licita ha de tenir familiars al seu càrrec. 

 Compatible amb altres ajudes similars públiques o privades, excepte aquelles que 
suposin la pèrdua o reducció de l’ajuda si es cobra en el cas que aquesta es cobrés. 

 

Per a més informació i tramitació podeu consultar els següents enllaços 

 

Enllaç de tramitació de la Generalitat de Catalunya 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-
basics-covid?category= 

 

Enllaç al formulari per saber si es compleixen requisits o no 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/formulari-subministraments/index.html 

 

FAQs de la Generalitat de Catalunya 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/ajuts-
socials/subministraments-basics/ 

 

 

Barcelona, 30 d’abril de 2020 
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