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DECRET-LLEI 14/2020 DE 28 D’ABRIL 
PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 200 EUROS GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

El Decret-Llei 14/2020 (en endavant, el DL), de 28/04/2020, publicat el 29/04/2020 i en vigor a partir d’aquest mateix 
dia, estableix una prestació extraordinària de 200 euros per a subministraments bàsics, a les famílies que hagin vist 
reduïts els seus ingressos econòmics. El podeu consultar en l’enllaç DL 14/2020 
 

CARACTERISTIQUES I REQUISITS 
 

La mesura es dirigeix a les unitats familiars que acreditin una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos 
econòmics com a conseqüència de la declaració de l'Estat d'Alarma. 

Aquesta prestació social té un caràcter extraordinari i s'abonarà en un pagament únic mitjançant transferència 
bancària. 

Els beneficiaris i els requisits per percebre aquesta prestació, són els següents: 

a) Ser major de 18 anys. 
b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya. 
c) Trobar-se en alguna de les situacions següents: 

- Treballador per compte d’altri, afectat per un ERTO, fixe discontinu o que el seu contracte temporal 
s'hagi extingit com a conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID-19. 

- Treballador per compte propi que hagi hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica com a 
conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID-19. 

d) Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total 
dels mesos de març i abril 2020, superior al 30% en comparació  amb el mateix període de l'any anterior.  

e) Que els ingressos econòmics del sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i 
abril de 2020, siguin d’una mitjana mensual inferior a 2.098,37€ bruts mensuals.  

 

A aquest efecte, es computen els ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat familiar, entesa 
per una o més persones que convisquin en el mateix domicili i que entre elles mantinguin un vincle conjugal o de 
parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al 2n grau. 

f) El sol·licitant ha de tenir familiars amb els que convisqui i al seu càrrec. 

Aquesta prestació és compatible amb la percepció d'altres ajuts i prestacions estatals, com ara l'atur, el cessament 
d'activitat o prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdica. 

Cada unitat familiar tindrà dret a un únic expedient d'aquesta prestació extraordinària. Restarà vigent fins a la 
finalització de la dotació pressupostària. 

A partir del 30/04/2020 ja es troba disponible el formulari de sol·licitud i documents a aportar. En el moment de la 
sol·licitud haurà de declarar-se responsablement el compliment dels requisits, i es resoldrà i pagarà en el termini de 
14 dies hàbils des de la seva presentació. 
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Aquest comunicat procedeix d’ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 
Bruc, 72-74 3ª Planta 08009 Barcelona 

Tel. +34 934 882 745 – Fax. +34 934 882 864 
Per conèixer la nostra política de privacitat i tractament de dades personals premi, si us plau, l’enllaç 

http://addvera.eu/ca/arees/avisos-legals/ 
En qualsevol moment, pot manifestar la seva voluntat de no rebre més comunicats de novetats de la nostra Firma per mitjans electrònics 

Per a això, envieu un correu a 
addvera@addvera.eu 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792910.pdf

