
 

 
 
 

 
                       SINDI.CAT T'INFORMA 

 
 
El desembre del 2022, es va aprovar una ajuda de 200 euros per a persones amb baixos 

recursos. Aquesta quantitat serà abonada a totes les persones que compleixin els 
requisits establerts, mitjançant un únic pagament. 

 
Es tracta d'un ajut de l'Agència Tributària adreçada a treballadors/es (per compte propi 
o aliè) i aturats. Per tant, els pensionistes i els jubilats no podran rebre-la. Tampoc els 

que estiguin cobrant l'Ingrés Mínim Vital (IMV). 
 

Per rebre el xec de 200 euros, cal complir els requisits següents: 
 

• Tenir la residència habitual a Espanya el 31 de desembre de 2022. 

• La renda anual l'any 2022 ha de ser inferior a 27.000 euros. 

• El patrimoni no ha de superar els 75.000 euros. En cas que l'habitatge principal 

sigui propietat del beneficiari, es calcularà el valor patrimonial descomptant-ne el 

valor. 

• En el cas dels aturats, han d'haver treballat per compte propi o aliè el 2022. És a 

dir, únicament rebran el xec de 200 euros els qui van estar donats d'alta a la 

Seguretat Social, o que cobressin una pressió o subsidi per desocupació. 

• Cal assenyalar que no se sumarà ingrés i patrimoni de les persones que 

comparteixin pis i no tinguin relació familiar. 

 
Sol·licitud 

 

El termini per sol·licitar l'ajut s'obrirà el proper 15 de febrer i finalitzarà el 31 de 
març. Per fer la sol·licitud, és requisit indispensable comptar amb un certificat digital o 

estar donat d'alta al Sistema Cl@ve de l'Administració. Únicament es pot presentar de 
forma telemàtica a la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària 

(AEAT). 
 
Per donar-vos d'alta al Sistema Cl@ve de l'Administració podeu demanar cita presencial 

en una oficina de la Seguretat Social. Fer la sol·licitud per rebre l'ajut de 200 euros és 
molt senzill, ja que només cal completar un formulari. 

 
Després, l'Agència Tributària creuarà les dades amb la Seguretat Social i decidirà si el 
sol·licitant té dret a rebre l'ajuda. Al formulari cal indicar el compte bancari del titular, 

ja que els 200 euros es rebran en un únic pagament mitjançant transferència bancària. 
 

En cas que l'ajut no hagi estat concedit, se'l notificarà al sol·licitant i aquest tindrà 10 
dies per presentar les al·legacions que consideri oportunes. Però cal no desesperar-se 
per no obtenir una resposta immediata, ja que el termini de sol·licituds finalitza el 31 

de març i la gestió de l'ajuda s'anirà realitzant per ordre d'entrada. 
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