PRESTACIÓ
BÀSICS

D’URGÈNCIA

SUBMINISTRAMENTS

RESOLUCIÓ TSF/916/2020, de 28 d'abril

Descripció:
Prestació econòmica extraordinària de pagament únic per a subministraments bàsics, per un
import de 200 euros, destinat a treballadors/es per compte propi i per compte d'altri, amb
càrregues familiars, que acreditin una minva dràstica i involuntària en els seus ingressos com a
conseqüència dels efectes en l'activitat econòmica ocasionats per la declaració de l'estat
d'alarma derivat de la situació de crisi sanitària generada per la COVID-19.
El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol
fins a exhaurir el crèdit disponible.

Requisits:
Les persones beneficiàries d'aquesta prestació han de complir els requisits següents:
a) Tenir més de divuit anys.
b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
c) Trobar-se en alguna de les situacions següents:
c.1) Ser treballador per compte d'altri i haver estat afectat per un expedient de regulació
temporal d'ocupació, o ser personal fix continu inclòs en l'article 25.6, o bé tenir extingit el seu
contracte de treball de caràcter temporal com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la
COVID-19.
c.2) Ser treballador 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.

d) Haver patit una reducció involuntària de les rendes del treball o de la seva facturació del total
dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de
l'any anterior, com a conseqüència dels efectes 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 un any, la
comparació es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d'inici efectiu del lloc
de treball o de l'alta per compte propi, respectivament.
e) 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, en mitjana mensual, 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'entén per unitat familiar la que està 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 els que siguin
de simple veïnatge compartit.
f) La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.
g) En el cas dels treballadors fixos discontinus, s'han d'aplicar al compliment dels requisits les
particularitats que tenen per raó de la seva condició.
El compliment dels requisits per obtenir la prestació s'ha d'acreditar en fase de tramitació
mitjançant la sol·licitud, en la qual la persona sol·licitant ha de declarar responsablement que
compleix els requisits.

Compatibilitat de la prestació:
1. La prestació extraordinària per a subministraments bàsics és compatible amb la percepció
d'altres ajuts i prestacions estatals d'atur i per a l'ocupació, de cessament d'activitat, de
prestacions econòmiques percebudes de manera regular i periòdiques, o amb qualsevol altre
ajut i prestació que concedeixi la Generalitat de Catalunya i altres administracions, ens públics
o privats, si la suma mensual d'aquests no supera el límit de 2.098,37 euros bruts mensuals.
2. La prestació extraordinària per a subministraments bàsics és incompatible amb les altres
prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir
dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat
Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió
d'aquestes.

Procediment sol.licitud:
El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat
de Catalunya.

Un cop emplenat el formulari específic de la convocatòria, s'ha de presentar electrònicament.
Per presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i signatura
que estableix el Protocol d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre
GRI/233/2015, de 20 de juliol. Concretament s'admeten:
a) Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració
Oberta de Catalunya.
b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot
consultar a la secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica
c) Sistema IdCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la
Generalitat de Catalunya
Les persones que no tenen certificat digital i que tampoc poden obtenir-ne un (ex: persones
d'altres estats de la Unió Europea, o persones titulars i beneficiàries de MUFACE, o si teniu
caducat el DNI d'abans del 14 de març), podran accedir a la tramitació mitjançant un formulari
específic de sol·licitud de la prestació i triar l’opció sense signatura. L'ús d'aquest formulari està
reservat exclusivament a les persones que compleixin els requisits d'aquest apartat. La
comprovació de la identitat o, si escau, de l'autenticació de la persona interessada, així com de
la titularitat del compte bancari que es fa constar a la sol·licitud, s'ha de dur a terme amb
anterioritat al pagament de la prestació.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'arbitrar, si escau, mecanismes
d'atenció per altres vies en els casos excepcionals en què la persona sol·licitant no disposi de
cap mitjà per presentar la sol·licitud.
Les persones sol·licitants poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud a l'espai La meva
carpeta de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
Cada unitat familiar té dret a un sol expedient de prestació extraordinària per a
subministraments bàsics de suport a la sostenibilitat econòmica de les famílies. En cas de
presentar més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera que s'hagi presentat.
La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada en el formulari de
sol·licitud o document que l'acompanyi, poden deixar sense efectes aquest tràmit, des del
moment en què es coneguin i amb l'audiència prèvia de la persona interessada, i, en
conseqüència, poden comportar la inadmissió de la sol·licitud de la prestació, sens perjudici
que puguin ser causa de revocació si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

Terminis:
Les sol·licituds es poden presentar a partir del 30 d’abril de 2020 i el termini restarà obert fins a
l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació. En cas que es produeixi
aquest exhauriment, se n'informarà en l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
.
En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes
electrònics durant l'últim dia establert per presentar les sol·licituds, i sempre que estigui
publicada a la Seu electrònica de la Generalitat, es pot presentar durant els tres dies hàbils
consecutius següents.

Adreces d’interès:
Preguntes freqüents

