REQUISITS PER PODER SER BENEFICIARI/A DE L’AJUT

AJUTS ECONÒMICS PER A SUBVENCIONAR LES
DESPESES DE SUBMINISTRAMENTS DE LA LLAR
(AIGUA, LLUM I GAS)
LES AJUDES ECONÒMIQUES DE SUBVENCIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS
CORRESPONEN A LES DESPESES OCASIONADES 2021
PERÍODE D’ENTREGA DE SOL·LICITUDS:
DEL 23 DE MAIG AL 21 DE JULIOL DE 2022, AMBDÓS INCLOSOS
PER MÉS INFORMACIÓ:
ESPAI MAS
C/ Ebre núm. 11,SALOU
Telèfon: 977.309.206
Horari d’atenció:
De dilluns a divendres de 10 a 13 hores (dimecres tancat)
PER REGISTRE DE SOL·LICITUDS:
OAC-OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
Vestíbul de l’Ajuntament de Salou Telèfon: 977.309.292
Horari d’atenció:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14 hores
Cita prèvia: www.salou.cat/citaprevia (Cita prèvia Servei Atenció al Ciutadà i Padró
d'habitants/Registre d’entrada)
Per el tràmit telemàtic: https://seu.salou.cat
(Benestar social i dona/Ajuda per les despeses de subministraments)

1. La persona sol·licitant ha de tenir 18 anys o més d’edat. (o 16 anys en cas d’emancipació legal)
2. Disposar de residencia legal a Catalunya, en vigor en el moment de la sol·licitud.
3. Estar empadronat/a de manera continuada al municipi de Salou des del 2 de gener de l’exercici
anterior a la convocatòria fins a la data de la presentació de la sol·licitud.
4. La unitat de convivència ha de tenir conjuntament un nivell de renda anual que no sobrepassin 1,5
vegades l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent fixat anualment per La Llei de
pressupostos de la Generalitat, quan es tracti d’un sol membre. Aquest índex s’incrementarà en un
35% per cada membre addicional de la unitat de convivència:
Número de persones de la unitat de convivència
Llindar econòmic màxim
1 persona
11.951’59€
2 persones
16.134’64€
3 persones
20.317’69€
4 persones
24.500’74€
5 persones
28.683’79€

A partir de la cinquena persona, s’afegiran 4.183’05€ per cada nova persona computable.
Es tindran en compte els ingressos corresponents a l’exercici anterior de tots els membres
de la unitat de convivència a partir dels 16 anys.5. L’habitatge objecte de l’ajut i pel que
tributa haurà de ser destinat a habitatge habitual i permanent.
Si durant l’any anterior a la convocatòria s’han vist obligats a canviar de domicili habitual,
aquest també entrarà com a objecte de la convocatòria i caldrà justificar l’anterior
titularitat.
6. No figurar com a titular de cap altre habitatge, ni a Salou ni a cap altre municipi, o si
escau, en el cas d’herències compartides amb un màxim d’un 35% de la tinença d’un altre
habitatge.
7. La persona sol·licitant ha de tenir l’ús de l’habitatge mitjançant:
- Propietat de l'habitatge, amb escriptura de propietat.
- Contracte de lloguer de l’habitatge/es , en el cas de l’excepció que hagin hagut de canviar
d’habitatge durant el mateixa any, amb els mateixos requisits contemplats a les bases.
L’habitatge no podrà ser rellogat o destinat a cap activitat industrial, mercantil o de serveis.
- Ús d’un habitatge del qual s’hagi perdut la propietat per execució hipotecària i no s’hagi
efectuat el desnonament o aquest hagi estat aturat per providència judicial.
En el cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l’habitatge sigui el cònjuge de
la persona titular contractual o en casos de separació, divorci o nul·litat del matrimoni del
arrendatari o mort de l’ arrendatari, ha d’aportar la documentació acreditativa de l’atribució
del dret d’ús sobre l’habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o
divorci, o altres títols vàlids en dret.
8.- Aquesta subvenció queda supeditada a la presentació i acreditació de les factures de
subministres del període comprès entre gener i desembre de l’exercici anterior (ambdós
inclosos) fins a justificar l'import subvencionat en cada tipus de subministrament, I cal
presentar els corresponents rebuts justificant del seu pagament, que s’hauran de presentar
en el moment de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
1. Instància de sol·licitud i declaració responsable, segons model normalitzat,
degudament emplenat pel titular de l’ajuda que ha de correspondre amb el titular del
contracte de lloguer o hipoteca.
2. DNI o NIE de la persona sol·licitant, i dels membres de la unitat familiar majors de
16 anys. (només en cas de que no s’hagi presentat amb anterioritat a l’Ajuntament)
3. Acreditació de la composició de la unitat de convivència:
- Quan hi hagi fills menors caldrà aportar l’original del llibre de família complet i, en el
cas de separació o divorci la sentència judicial o conveni regulador.
- Si en la unitat de convivència hi ha algun cas d’acolliment, el corresponent document
acreditatiu d’aquesta situació.
4. Acreditació dels ingressos econòmics de la unitat de convivència (a partir dels 16
anys empadronats al mateix domicili de l’any anterior a la convocatòria):
• En cas de separació i/o divorci, fotocòpia de la sentència i/o conveni regulador on
consti el pacte econòmic i rebuts dels pagaments acordats.
• Petició d’execució de sentència en cas que no es compleixin els pactes econòmics
acordats en el conveni regulador.
5. Documentació específica per valoració social:
- En els casos de dones víctimes de violència de gènere, caldrà aportar un mitjà de
prova qualificat d’acord amb l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista.
6. Documentació específica per tal de comprovar el règim de tinença dels habitatges i
la justificació de l’ajut:
- En cas que el sol·licitant no sigui propietari de l’habitatge, contracte de lloguer (on
correspongui la titularitat del domicili), o bé document d’execució hipotecària de la
propietat.
- En el cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l’habitatge sigui el
cònjuge de la persona titular contractual o en casos de separació, divorci o nul·litat del
matrimoni del arrendatari o mort de l’arrendatari, ha d’aportar la documentació
acreditativa de l’atribució del dret d’ús sobre l’habitatge, ja sigui per subrogació,
conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.
- Factures i rebuts dels subministraments de llum, aigua i gas pagats corresponents al
domicili del beneficiari/a, de l’exercici anterior a la convocatòria.
Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser
requerida durant la tramitació de l’expedient o aportada per la persona interessada si
així ho considera convenient.
7. Número del compte bancari per tal de fer la transferència de l’import de la
subvenció a nom del titular de la subvenció.

Consultar el text íntegre de les bases de la present subvenció municipal a:
https://ja.cat/22puB

DOCUMENTACIÓ QUE CONSULTARÀ L’AJUNTAMENT:
El fet de presentar la sol·licitud comporta que s’autoritza per part de tots els membres de
la unitat de convivència a l’Ajuntament de Salou a la consulta de les següent dades:
• A l’ajuntament de Salou:
- Volants Històrics i de convivència de l’habitatge pel qual sol·licita
subvenció.
• A la Direcció General de Cadastre:
- Certificat cadastral de que no figura com a titular de cap altre
habitatge o local ni a Salou ni a cap altre municipi.
• A l’Institut Nacional de Seguretat Social, i a l'ICASS:
- Títol de família nombrosa i monoparental.
- Nivell i grau de dependència de discapacitat.
• A l’Agencia Tributària :
- Declaració de la renda corresponent a l’exercici anterior o, en el cas de
no fer-la, certificat d’imputacions de l’Agencia Tributària, corresponent.
Els/les sol·licitants l’hauran de lliurar les certificacions corresponents, en el cas
que li siguin requerides per l’Ajuntament.

NOTA IMPORTANT:
Si l’interessat/da o alguna persona de la unitat de convivència s’oposa a
aquesta consulta haurà d’aportar la documentació.
Es recomana presentar tota la documentació en el mateix moment que es
formalitza la sol·licitud, no es tramitarà cap expedient que no tingui tota la
documentació que es requereix.
El requeriment de la documentació serà en un termini de 10 dies.
No s’acceptarà documentació requerida fora del termini establert.
IMPORT DE LES SUBVENCIONS:
L'import de les subvencions per als subministraments serà un màxim de:
- 400 € en concepte de despeses de llum.
- 100 € en concepte de despeses de gas.
- 150 € en concepte de despeses d’aigua.
Si la despesa és inferior, l’ajuda serà equivalent a l’import de la despesa en
tots els casos.
L’import màxim de l’ajut total serà de 650 €.
Aquest s’incrementarà amb un 5% en cada un dels següents supòsits:
 Per a cada membre que acrediti tenir un grau de
discapacitat igual o superior al 33%.
 Amb l’acreditació de família monoparental/marental.
 Amb l’acreditació de ser víctima de violència de gènere.
Es realitzarà un únic pagament

