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22. Ajut per a subministraments bàsics per a 
persones treballadores amb familiars a càrrec 

 
 
Mesura de la Generalitat de Catalunya  
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat un ajut extraordinari davant 
de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes 
famílies arran de la crisi sanitària de la Covid-19, el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies destina 20 milions d’euros a aquest 
ajut per a les despeses de primera necessitat. 
 
Import de 200€ en un únic pagament, que s’haurà de destinar a 

l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres 

subministraments bàsics. 

 

A qui va adreçat? 

-Persones treballadores per compte aliè afectades per un expedient de 
regulació temporal d'ocupació per força major, d'acord amb els 
supòsits previstos a l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020. 
 
-Persones treballadores per compte aliè afectades per un expedient de 
regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques i 
de producció, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 23 del Reial 
Decret llei 8/2020. 
 
-Persones treballadores per compte aliè, fix discontinu, afectada per 
un ERTO d'acord amb el punt 6 de l'article 25 del Reial Decret llei 
8/2020. 
 
-Persones treballadores per compte aliè afectada per l'extinció del 
contracte de treball. 
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-Persones treballadores per compte propi amb suspensió o reducció 
de l'activitat econòmica. 
 
Important: En tots els casos, han de tenir càrregues familiars. 
 
 

Requisits 

Es podrà sol·licitar l’ajut sempre i quan els ingressos econòmics per 
part de la persona sol·licitant i tota la unitat familiar durant l’estat 
d’alarma hagin experimentat una reducció superior al 30% respecte 
als ingressos mensuals acreditats el passat mes de febrer. 
 
Que a més, els ingressos durant els mesos de març i abril de 2020 
hagin estat de mitjana, inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals. 
 
Important: Aquest ajut és compatible amb la percepció de qualsevol 
altre ajut o prestació concedit per altres administracions, ens públics 
o privats. 
 
Pots comprovar si compleixes els requisits en el següent enllaç: 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/formulari-
subministraments/index.html  
 

 

Com sol·licitar-lo 

Al tractar-se d’un ajut d’urgència, el departament ha previst una 

fórmula de tramitació i gestió el més ràpida possible. 

-La persona interessada presentarà la sol·licitud en línia a través 

d’un tràmit senzill a la web:  

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-

extraordinaria-subministraments-basics-covid?category=  

 

 

 

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/formulari-subministraments/index.html
https://web.gencat.cat/ca/tramits/formulari-subministraments/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category


  versió 04/05/2020 

Termini per presentar la sol·licitud 

El termini per presentar les sol·licituds comença el dijous 30 d’abril i 

restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària 

destinada a la prestació. 

Cada unitat familiar té dret a una sola prestació extraordinària per 

subministraments bàsics. 

La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud per internet 

i es resoldrà en el termini de 7 dies hàbils. Un cop atorgat l’ajut, el 

pagament es farà, mitjançant transferència bancària, en un màxim 

de 7 dies hàbils. 

 


