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Flash informatiu 

 

 

COVID-19.  

Activitats moratòria Seguretat Social  

i prestació per subministraments bàsics 
 

 

Entre ahir i avui s’han publicat dues nomes mesures en relació al COVID-19, relacionades amb l’impacte 

econòmic del mateix: s’han concretat les activitats econòmiques susceptibles de acollir-se a la moratòria 

en el pagament a la Seguretat Social i s’ha establert un nou ajut per part de la Generalitat de Catalunya 

destinada a poder fer front als subministraments bàsics per part d’aquelles persones més afectades. 

 

 

1. Activitats econòmiques que podran acollir-se a la moratòria en el pagament de la Seguretat 

Social. 

 

La moratòria en el pagament de cotitzacions socials, és aplicable a les empreses i als treballadors per 

compte propi l'activitat econòmica de les quals, no es trobin suspeses en ocasió de l'estat d'alarma, 

estigui inclosa en els següents codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-

2009): 

 

Codi Descripció 

119 Otros cultivos no perennes 

129 Otros cultivos perennes 

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas 

2512 Fabricación de carpintería metàl·lica 

4322 Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado 

4332 Instalación de carpintería 

4711 Comercio al por menorn establecimientos no especializados, con predominio en productos 

alimenticios, bebidas y tabaco 

4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados 

4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en estableci-

mientos especializados 

7311 Agencias de publicidad 

8623 Actividades odontológicas 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 
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2. Prestació extraordinària per a subministraments bàsics 

 

Aquest matí s’ha publicat una nova mesura de la Generalitat consistent en una prestació extraordinària 

per a subministraments bàsics, diferent de l’anterior per a les persones treballadores autònomes, per-

sona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19. 

Consisteix en una prestació extraordinària per a subministraments bàsics, en forma d'ajut extraordinari 

per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya, per un import de 200€, de pagament 

únic, amb l'objectiu de facilitar l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministra-

ments bàsics. 

Les característiques principals d’aquest nou ajut són els següents:  

 

2.1. Finalitat 

La finalitat de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics és pal·liar la situació de 

necessitat material i de vulnerabilitat de les persones i unitats familiars a Catalunya, que acreditin 

una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la 

declaració de l'estat d'alarma, per la crisi sanitària derivada del COVID-19.  

 

La prestació regulada en aquesta norma es configura com una prestació social de caràcter eco-

nòmic, extraordinària i de pagament únic, que s'atorga pel procediment de concurrència no com-

petitiva, fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària. La prestació té caràcter puntual i, per 

tant, es farà efectiva amb un únic pagament mitjançant transferència bancària. 

 

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 eco-

nòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació con-

cedit per altres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual no supera el límit que 

estableix el punt 2 següent. 

 

La prestació extraordinària per a subministraments bàsics és incompatible amb les altres presta-

cions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a què pugui tenir dret per qual-

sevol 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. 

 

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 presentació de més d'una 

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

 

2.2. Persones beneficiàries. Requisits. 

 

Els beneficiaris de la prestació per subministraments bàsics són les persones que acreditin el 

compliment dels requisits següents. 

 

2.2.1. Ésser major de divuit anys 

2.2.2. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya. 

2.2.3. Trobar-se en alguna de les següents situacions 
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2.2.3.1. Ser 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. 

2.2.3.2. 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. 

2.2.3.3. 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. 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, respectivament 

 

2.2.4. 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 perso-

nes que formen la unitat familiar. S'entén per unitat familiar la formada per una o més per-

sones 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. 

2.2.5. La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec. 

2.2.6. En el cas dels treballadors fixos discontinus, s'aplicaran al compliment dels requisits les par-

ticularitats que tenen per raó de la seva condició. 

 

2.3. Procediment. 

La convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics dirigida a la soste-

nibilitat econòmica de les famílies a Catalunya s’obre el dia 30 d’abril i durant la vigència de l'estat 

d'alarma, o fins a l'exhauriment de la dotació de 20.000.000€ que es destina a l'efecte. 

 

Les persones susceptibles de ser beneficiàries de la prestació regulada en aquesta norma han 

d'emplenar i presentar el formulari de sol·licitud normalitzat. Aquest formulari està a l’enllaç se-

güent: 

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Prestacio-extraordinaria-per-a-subministraments-ba-

sics 

 

Un cop revisades les sol·licituds i després de la comprovació dels requisits d'accés, en el termini 

set dies hàbils a comptar des de la presentació de la sol·licitud, es dictarà resolució d'atorgament 

o denegació de les prestacions per a subministraments bàsics fins a l'exhauriment de la dotació 

pressupostària i, en el termini de set dies hàbils a comptar des de l'emissió de la resolució, es 

procedirà al seu abonament mitjançant transferència bancària.  

 

S'ha de declarar responsablement en fase de tramitació el compliment dels requisits. L'òrgan 

tramitador farà un pla de verificació posterior que podrà comportar la presentació per part de les 

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Prestacio-extraordinaria-per-a-subministraments-basics
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Prestacio-extraordinaria-per-a-subministraments-basics
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persones sol·licitants de la documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés a la 

prestació, així com que s'han destinat els recursos a la finalitat de la prestació, quan així se sol·li-

citi.  

 

Finalitzat el termini establert sense haver-se notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'en-

tendre desestimada. 

 

En el cas de denegació o inadmissió, sense perjudici del recurs administratiu que correspongui, 

el sol·licitant podrà presentar una nova sol·licitud, sempre que no hagi finalitzat el termini de pre-

sentació de sol·licituds.  

 

Totes les mesures anteriors poden ser desenvolupades, per altres disposicions de menor rang que ente-

nem que podrien anar apareixent en els pròxims dies. Per a qualsevol aclariment no dubtin en contactar 

amb nosaltres. 

 

 

 

 


