ORGANISME: Generalitat de Catalunya

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
BENEFICIARIS
• Persones treballadores per compte propi i per compte aliè.
• Amb càrregues familiars.
• Que acreditin una minva dràstica i involuntària en el seus ingressos com a
conseqüència dels efectes en l’activitat econòmica ocasionats per la declaració de
l’estat d’alarma derivt de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
• No disposin de fonts alternatives d’ingressos.

COM SOL·LICITAR LES SUBVENCIONS: Les sol·licituds es poden presentar a partir
d’avui dijous, 30 d’abril, a les 00.00h,
És una prestació de pagament únic de 200 euros.
Podeu comprovar si compliu els requisits de sol·licitud aquí:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/formulari-subministraments/index.html
Per fer el tràmit cal estar en possessió del certificat digital, Cl@ve o Idcat Mòbil (aquest és
pot sol·licitar amb el DNI, la targeta sanitària i un mòbil, accedint a
https://idcatmobil.seu.cat/ accedint a l’opció “sense certificat”.
Cliqueu al següent enllaç per accedir al tràmit de sol·licitud de la prestació:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinariasubministraments-basics-covid?category=&moda=1
En aquests moments, el web informa: Per causes tècniques es poden produir problemes
puntuals en la tramitació de les sol·licituds. Si es produeix torneu a intentar presentar la
sol·licitud més tard. Així que és possible que no us deixi presentar la sol·licitud en el primer
intent.

QUAN SOL·LICITAR LES SUBVENCIONS: Les sol·licituds es poden presentar a partir
d’avui, 30 d’abril de 2020.

•
•
•

REQUISITS:
Ésser major de 18 anys.
Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
Trobar-se en alguna de les següents situcions:
o Ser persona treballadora per compte aliè i haver estat afectat per un
expedient de regulació temporal d’ocupació, d’acord amb els supòsits
previstos als articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i
social de la COVID-19, o ser fix discuntinu inclòs al punt 6 de l’article 25, o
bé haver-li estat extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal
com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

o
o

•

•
•

Ser persona treballadora per compte propi i haver hagut de suspendre o
reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària
derivada de la COVID-19.
Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes de treball o de la
seva facturació del total de mesos de març i abril de 2020 , superior al 30%
en comparació amb el mateix període de l’any anterior, com a
conseqüència dels efecgtes de la COVID-19. En el cas de persones amb
una antiguitat en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi
inferior a 1 any, la comparació es realitzarà amb la mitjana dels resultats
mensuals des de la data d’inici efectiu del lloc de treball o de l’alta per
compte propi, efectivament.

Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant
els mesos de març i abril de 2020 han de ser de mitjana inferiors a 2.098,37 euros
bruts mensuals. A aquest efecte, es computen els ingressos econòmics de totes les
persones que formen la unitat familiar. S’enten per unitat familiar la formada per una o
més persones que conviuen en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle
conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al
segon grau, i també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als
vincles esmentats, excloent-ne els que siguin de simple veïnatge compartit.
La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.
En el cas de les persones treballores fixes discontinus, s’aplicaran al compliment dels
requisits les particularitats que tenen raó de la seva condició.

Només es pot presentar 1 sol·licitud per unitat familiar.
S’enten per unitat familiar: les persones que estan empadronades amb el/la sol·licitant i
tenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o
afinitat fins al segon grau (cònjuge/parella, pare/mare, fill/filla, germà/germana, avi/àvia,
net/neta, sogre/sogra, gendre/jove, cunyat/cunyada) i, també, per adopció o acolliment , o
vincles de convivència assimilats als esmentats, excloent-ne els que siguin de simple
veïnantge compartit.
ENLLAÇ D’INTERÈS:
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Prestacio-extraordinaria-per-asubministraments-basics

