
 
 

RESUM INFORMACIÓ 

AJUT 200 € PER A SUMINISTRAMENTS BÀSICS* 

Prestació d’urgència per a subministraments bàsics per a persones 

afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19 - 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

L'import d'aquesta prestació és de 200€ i s'abonarà en un únic pagament.  

Vol facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments 

bàsics a les famílies que s’han vist afectades per una reducció d’ingressos com a 

conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  

Està dirigida a treballador o 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 

discontinu 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 ser treballador o 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.  

Es requereix haver patit una reducció involuntària de les seves 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.  

Només es pot presentar una sol·licitud per unitat familiar. En cas de presentació de més 

d'una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera que s'hagi presentat. 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 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.  



 
 

Aquesta prestació 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 forma regular i periòdiques o amb qualsevol altre ajut concedit per altres 

administracions, ens públics o privats, si la suma mensual dels mateixos no supera els 

2.098,37 euros.  

Aquesta prestació 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'aquelles.  

Aquestes ajudes s’han de sol·licitar de forma personal a través d’internet, amb el 

Certificat digital vàlid o l’Idcat Mòbil a partir del 30 d’abril fins que s’exhaureixen els fons 

destinats a la presentació, mitjançant el formulari específic, atenció, no a través de la 

petició genèrica.  

Així: A l'enllaç d'Accés al formulari per sol·licitar la prestació trobareu un qüestionari 

amb el qual podreu comprovar si compliu els requisits per accedir a l'ajut. En cas 

afirmatiu, us adreçarà cap al formulari que cal que ompliu i envieu per demanar l'ajut.  

Cal tenir en compte que si teniu DNI o sou estranger extracomunitari és obligatori que 

signeu el formulari, bé amb el vostre certificat digital o bé obtenint prèviament l'idCat 

Mòbil per internet. En cas que no disposeu actualment del número de la Targeta 

Sanitària (TSI), haureu de sol·licitar-lo a través de la Bústia de contacte. En cas que 

sigueu d'altres estats de la Unió Europea o bé persones titulars i beneficiàries de 

MUFACE, no podeu obtenir actualment l'idCat Mòbil per internet, així que haureu 

d'omplir i enviar el "Formulari excepcional per a persones que no tinguin ni puguin 

obtenir cap mecanisme de signatura electrònica". 

 

Més dubtes? 
Envia’ns un correu: empresavng@vilanova.cat 

 

 
 

*Fonts i Informació:  

Neus Viso assessoria – https://twitter.com/neusviso 

Generalitat de Catalunya - 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-
2/ajuturgencia/# 

https://twitter.com/neusviso
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/

