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33.20 Circular Informativa 
 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 

 

Avui s’ha publicat al DOGC el 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 a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres 
mesures urgents amb el mateix objectiu. 
 
Aquest decret llei entre les mesures socials que adopta estableix una prestació extraordinària per 
a subministraments bàsics, per un import de dos cents euros (200 €). És una prestació social 
econòmica de pagament únic. 
 
Els requisits que han de complir els beneficiaris són : 

 Ser major de 18 anys. 
 Estar empadronat o residir legalment a Catalunya. 
 Els treballadors per compte aliè han de trobar-se en alguna de les següents situacions : 

o Haver estat afectat per un ERTO  per força major o per causes objectives. 
o ser un fix discontinu que hagi vist suspès el seu contracte. 
o O haver extingit el seu contracte temporal com a conseqüència de la pandèmia. 
o Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes de treball del mesos de 

març i abril superior al 30 % en comparació amb el mateix període de l’any anterior. 
Si l’antiguitat de la persona treballadora és inferior a 1 any la comparació es farà 
amb la mitjana dels ingressos mensuals des de la data d’inici del contracte de 
treball. 

o La mitjana mensual d’ingressos del mesos de març i abril de 2020 de tota la unitat 
familiar ha de ser inferior a 2.098,37 € bruts mensuals. 

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

Aquesta prestació extraordinària per a subministraments bàsics és compatible amb altres ajudes 
i prestacions sempre que la suma total mensual de la persona sol·licitant i tota la unitat familiar 
no superi el límit dels 2.098,37 €. 
 
Els expedients de concessió de la prestació seran per unitats familiars i no per individus. 
El procediment de tramitació i concessió ha estat establert a la Resolució TSF/916/2020, de 28 
d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a  subministraments 
bàsics, que també es publica en el DOGC d’avui. 

 

Barcelona, 29 d’abril de 2020. 


