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BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DELS AJUTS URGENTS 
EXTRAORDINARIS 2021 PER GARANTIR INGRESSOS SUFICIENTS PER A LES 
PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA OCASIONADA PEL 
COVID-19.

1.FINALITAT I OBJECTE

L’emergència sanitària causada per la COVID-19 ha comportat una reducció notable dels 

ingressos d’algunes unitats familiars. L’Ajuntament de Salou per pal·liar aquesta situació ha 

decidit crear aquest ajut econòmic.

Es tracta d’una ajut econòmic a fons perdut de fins a 450 euros de caràcter urgent i 

extraordinari per a persones o unitats familiars empadronades a Salou que visquin en règim 

de lloguer o acreditin no poder fer front al deute hipotecari i es troben en situació de 

vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-

19.

L’objectiu d’aquestes bases és garantir ingressos suficients per assegurar la cobertura de les 

necessitats bàsiques per a les persones i unitats familiars que viuen en règim de lloguer o 

acreditin no poder fer front al deute hipotecari i es troben en situació de vulnerabilitat 

econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.

2.DESTINACIÓ DE L’AJUT

L’ajut s’haurà de destinar al pagament de les despeses derivades del lloguer o del crèdit 

hipotecari de l’habitatge habitual ubicat al terme municipi de Salou.

Queden excloses les despeses derivades del lloguer o del crèdit hipotecari de segones 

residències, trasters o pàrquings.

Assumpte

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA 
DELS AJUTS URGENTS EXTRAORDINARIS 
2021 PER GARANTIR INGRESSOS 
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SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA 
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Queden excloses les despeses derivades del lloguer o del crèdit hipotecari d’immobles fora 

del municipi de Salou.

3.PROCEDIMENT

El procediment per a la concessió de les subvencions és el de concessió en règim de 

concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi 

d’establir una prelació entre les d’acord amb els criteris de valoració que apareixen en 

l’articulat de les Bases reguladores, i adjudicar, amb el límit fixat dins del crèdit disponible.

El procediment per a la concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant 

convocatòria pública.

La convocatòria serà aprovada per la Junta del Govern Local, d’acord amb la seva normativa 

reguladora.

Les subvencions a les que fa referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, 

no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar 

com a precedent, així com no tenen caràcter no devolutiu.

Els ajuts es concedeixen, en funció de la dotació pressupostària i fins a l’exhauriment de la 

mateixa, prèvia valoració del compliment de requisits.

La gestió de la subvenció s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la Normativa 

general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Salou i la resta de normativa 

aplicable en matèria de subvencions.

D’acord amb l’article 45.1 B de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, les concessions o denegacions dels ajuts es 

notificaran mitjançant publicació al Butlletí de la Província (BOP). També es publicaran a la 

web de l’ajuntament i al taulell d’anuncis.

L’atorgament de les subvencions, que es regeixen per les bases, s’efectuarà conforme als 

principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

4.DESTINATARIS

Aquest ajut està destinat a aquelles persones i unitats familiars que hagin perdut la feina, a 

les que no s’hagin pogut incorporar al seu lloc de treball (treballadors i treballadores fixes 

discontinus), a les afectades per un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació), 

aquelles a les que se’ls hagi reduït l’activitat laboral de manera forçosa a partir del dia 15 de 

març del 2020 degut als efectes del Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es 
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declarà l’estat d’alarma per la crisi sanitària del COVID-19 o alguna situació de caràcter 

anàleg que pugui ser admesa com a equivalent per l’òrgan administratiu responsable de la 

tramitació de l’ajut.

Les persones beneficiàries són aquelles són aquelles que vivint en règim de lloguer o 

hipotecari acreditin trobar-se en situació de vulnerabilitat social sobrevinguda ocasionada per 

una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos com a conseqüència dels efectes del 

coronavirus, sempre que compleixin els següents requisits específics:

1. La persona sol·licitant ha de tenir 18 anys o més d’edat. (o 16 anys en cas d’emancipació 

legal).

2. Viure i estar empadronat al municipi de Salou en el moment de la sol·licitud.

3. Acreditar empadronament continuat al municipi de Salou des de 2 anys anteriors fins al 

moment de la presentació de la sol·licitud.

4. Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el domicili habitual de 

la unitat familiar, o pel contrari, ser titular d’un préstec hipotecari sobre l’habitatge que 

constitueixi el seu domicili habitual o permanent. 

5. La persona que sigui titular d’un préstec hipotecari haurà d’haver pagat les quotes 

d’amortització hipotecària durant un període mínim de dotze mesos, comptats des de la 

signatura del préstec hipotecari fins la presentació de la sol·licitud.

6. No disposar d’un saldo de més de 3.000,00 euros en tots els comptes bancaris de 

titularitat dels membres de la unitat familiar.

7. Trobar-se en la situació de vulnerabilitat econòmica i social recollida en el RDL 11/2020 a 

rel de la crisi sanitària del COID-19 que es recull en el següent subapartat:

8.1 . Situació de vulnerabilitat sobrevinguda

D’acord amb la definició que se’n fa al RDL 11/2020, els supòsits de vulnerabilitat econòmica 
a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 requeriran de la 
concurrència dels següents requisits:

a. Que la persona sol·licitant estigui obligada a pagar rendes de lloguer malgrat trobar-

se en situació d’atur, expedient de regulació temporal d’ocupació o qualsevol altra 

circumstància que suposi una pèrdua substancial dels seus ingressos, com ara el no 

reingrés de les persones amb contracte fix discontinu, sempre i quan els ingressos 

familiars no assoleixin en el mes anterior al de la sol·licitud:
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I. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’Indicador Público de Renda 
d’Efectes Múltiples Mensual (en endavant IPREM)

II. Aquest límit s’incrementarà 0,1 vegades l’IPREM per a cada fill a càrrec de la 
unitat familiar. L’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM per 
cada fill en cas d’unitats familiars monoparentals.

III. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada major de 65 anys 
membre de la unitat familiar.

IV. En cas que algun membre de la unitat tingui declarada una discapacitat superior 
al 33%, situació de dependència o malaltia incapacitant acreditada de forma 
permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat I serà 
de 4 vegades l’IPREM sense perjudici dels increments acumulats per fills a càrrec.

V. En el cas que la persona obligada a pagar la renda de lloguer sigui una persona 
amb paràlisi cerebral, una malaltia mental, o amb una discapacitat intel·lectual, amb 
un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb 
discapacitat física o sensorial, amb grau de discapacitat igual o superior al 65%, així 
com en els casos de malaltia greu  amb incapacitat acreditada a la persona qui en té 
cura, per a realitzar una activitat labora, el límit previst en l’apartat I serà de 5 
vegades l’IPREM.

b. Que la renda de Lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior 

o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt de membres de la unitat 

familiar. A aquests efectes, s’entendrà per despeses i subministraments bàsics 

l’import dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per calefacció, aigua corrent, 

dels serveis de telecomunicació fixa mòbil i les possibles contribucions a comunitats 

de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual que correspongui satisfer a 

l’arrendatari.

5. LA CONVOCATÒRIA I LA SOL·LICITUD

La convocatòria es farà mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, Tauler 

d’Anuncis municipal i els mitjans de comunicació locals que es considerin adients. A més, es 

donarà publicitat a l’obertura del període de presentació de les sol·licituds de subvencions a 

la pàgina web d’aquest Ajuntament: www.salou.cat

En cap cas s’efectuarà la publicació de les dades personals de les persones beneficiàries de 

conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.
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Les sol·licituds es podran presentar en el termini que estableix la corresponent convocatòria, 

s’hauran de presentar al Registre General de documents de l’Ajuntament de Salou (OAC) 

presencialment (amb cita prèvia) o telemàticament a la seu electrònica al espai habilitat per 

aquest ajut en concret.

No s’acceptarà cap sol·licitud un cop finalitzat el termini.

La documentació s’haurà de presentar de forma unitària.

No s’accepten documents solts ni més d’una instància.

Les sol·licituds per accedir, participar o concórrer a la convocatòria d’aquestes bases s’han 

de formular mitjançant la via telemàtica o imprès normalitzat que es facilitarà a l’Oficina 

d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Salou.

5.1 Tramitació

L’Ajuntament de Salou atorgarà aquestes subvencions mitjançant procediment de 
concurrència competitiva mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi 
d’establir una prelació entre les d’acord amb els criteris de valoració que apareixen en 
l’articulat de les Bases reguladores, i adjudicar, amb el límit fixat dins del crèdit disponible.

Els serveis de la Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament comprovarà que la documentació 
concorda amb la sol·licitada.

Tota la documentació, tant l’aportada en el seu moment com la requerida, caldrà registrar-la 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Salou.

Si en el termini per esmenar la falta de documentació requerida, no s’aporta, s’entendrà que 
es desisteix de la petició i aquesta quedarà arxivada sense més tràmits.

5.2 Revocació de l’ajut i règim sancionador

En el cas que es detectin i es provin documentalment, incongruències i falsedats en la 

declaració responsable presentada per les persones sol·licitants, es revocarà automàticament 

l’ajut i es sotmetrà a la restricció de la seva participació en altres convocatòries obertes per 

aquest Ajuntament, i que tingui per objecte aquest ajut.

Les persones beneficiàries restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador 

que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de 

subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària.
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6. INCOMPATIBILITATS

No son compatibles amb els ajuts i prestacions al pagament de lloguer i prestacions 

d’urgència especial atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per les mateixes 

mensualitats de lloguer del mateix any, segons resulta de les normes que regulen les 

corresponents prestacions i subvencions per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

7.TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquestes 
bases i convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà al cap d’un mes. Es 
publicarà la convocatòria al Taulell d’Anuncis de la plana web de l’Ajuntament de Salou, 
www.salou.cat, encara que també es publicarà l’anunci al BOPT i al DOGC.

8.PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD

Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica o de forma presencial al registre 
general de documents de l’Ajuntament de Salou (OAC).

1. En el registre electrònic de l’Ajuntament de Salou, www.salou.cat, seu electrònica, 

tràmits, impostos i tributs i buscar la convocatòria a tramitar.

Quan es tramita aquesta opció, primer de tot s’haurà d’omplir una instància amb les 
dades requerides, un cop complimentada es passarà a adjuntar la documentació 
exigida en l’article 16 del present document.

2. Al registre general de l’Ajuntament de Salou (Oficina d’Atenció al Ciutadà, OAC, 

situada a la planta baixa del mateix Ajuntament), mitjançant model oficial de 

sol·licitud en horari de dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h, sempre amb cita 

prèvia. Juntament amb el model oficial de sol·licitud degudament complimentat s’ha 

de presentar la documentació exigida en l’article 16 del present document.

La presentació de sol·licituds de forma presencial implica, donada la situació sanitària, 
l’obligatorietat de realitzar cita prèvia a partir de la web de l’ajuntament, www.salou.cat.

La presentació de la sol·licitud implica la l’acceptació plena de les bases reguladores de l’ajut.
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9.QUANTIA DELS AJUTS

Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i la seva efectivitat anirà 
condicionada a l’existència de crèdit pressupostari.

La quantia de l’ajut és de 450 euros, que es faran efectius en un sol pagament. 

Com a mesura extraordinària, s’atorgarà un ajut extra de 50 euros per cada fill menor de 16 
anys que figuri empadronat al domicili.

Si entre el moment de la sol·licitud i durant la tramitació de l’expedient la situació de 
vulnerabilitat reverteix caldrà que la persona sol·licitant comuniqui els canvis per tal que 
l’organisme responsable de la gestió de l’ajut pugui valorar la conveniència de revocar-ne 
l’atorgament parcial o total.

10.ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I LA RESOLUCIÓ DEL 
PROCEDIMENT

Serà d’aplicació l’establert a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Salou, i 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Òrgan d’instrucció
Una vegada s’acredita la documentació requerida, es trasllada la instància a l’àrea 
competent, on es realitzarà l’informe tècnic de resolució, favorable o desfavorable, en funció 
de la comprovació prèvia del compliment, o no, dels requisits de la convocatòria.

L’òrgan d’instrucció realitzarà d’ofici quantes actuacions consideri necessàries per a la 
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de 
formular la proposta de resolució.

Òrgan col·legiat
Als efectes previstos a l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, l’òrgan col·legiat competent per a la proposta de concessió serà la Comissió 

Informativa dels Serveis delegats d’Hisenda.

Òrgan concedent

L’òrgan competent per a concedir o denegar les subvencions és la Junta de Govern Local.
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11. TERMINIS DE RESOLUCIÓ

Les subvencions s’atorgaran amb un termini màxim de tres mesos a comptar des de la data 
límit del termini de presentació de les sol·licituds, mitjançant resolució de la Junta de Govern 
a proposta dels òrgans competents. La manca de resolució dins d’aquest termini tindrà 
efectes desestimatoris.

12.RESOLUCIÓ

Les resolucions definitives seran notificades individualment als sol·licitants de forma 

electrònica. La notificació de les resolucions definitives posarà fi a la via administrativa, 

contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter protestatiu, recurs de reposició 

en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que 

considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als 
interessats/des s’ha d’entendre com a desestimació de la sol·licitud de la concessió de la 
subvenció per silenci administratiu.

13.ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

L’acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. A tal 
efecte, un cop notificada la resolució d’atorgament de la subvenció, si els beneficiaris no 
estan interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d’un termini de deu dies 
hàbils per manifestar de forma expressa a l’ens concedent la seva renúncia. 

Tot esmentant, sens perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar la 
resolució d’atorgament de la subvenció en termes que estableix la normativa vigent.

14. EL PAGAMENT I LA PUBLICACIÓ 

El pagament de la subvenció es realitzarà en un únic pagament, mitjançant una 

transferència al compte bancari de la persona beneficiària. 

El termini de pagament serà el que estableixen les normes municipals.
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15. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

Les obligacions de les persones beneficiàries són: 

Acreditar tots els requisits exigits per tenir accés a les prestacions aportant els documents 

justificatius necessaris per l’acreditació corresponent quan l’ajuntament no ho pugui obtenir 

per mitjans propis, i autoritzar a l’Ajuntament de Salou per fer les comprovacions

corresponents.

16. LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

S’haurà de lliurar la següent documentació:

1. Sol·licitud d’ajut i declaració jurada, 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 en vigor de la persona sol·licitant.

3. Documentació específica per tal de comprovar el règim de tinença de l’habitatge i la 

justificació de l’ajut:

-En cas que el sol·licitant no sigui propietari, contracte de lloguer i últim rebut pagat.

-En el cas que el sol·licitant sigui un propietari, acreditació de la hipoteca i la 

presentació de com a mínim dotze rebuts d’amortització hipotecària. 

4. Acreditació dels moviments i saldos dels comptes bancaris de tots els membre de la unitat 

familiar a partir de gener de 2021. 

5. Certificació de la titularitat del compte bancari on ingressar l’ajut.

6. Declaració de la renta corresponent a l’any anterior de la convocatòria de tots els 

membres de la unitat familiar. 

7. En el cas de no estar obligat/da a fer la declaració de la renda, els ingressos anuals nets 

es calcularan el funció del certificat d’imputació de l’IRPF de l’exercici anterior a la 

convocatòria.

8. Documents acreditatius de la situació laboral de tots els membres de la unitat familiar:

-En cas de trobar-se en situació possessió de contracte laboral, les nòmines 

corresponents a l’any de la convocatòria. 

-En cas de trobar-se en situació de jubilació, les prestacions corresponents a l’any de 

la convocatòria. 
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-En cas de trobar-se en situació de prestació d’atur, les prestacions corresponents a 

l’any de la convocatòria. 

-En cas de trobar-se en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació 

(ERTO), les prestacions corresponents a l’any de la convocatòria.

-En cas de no rebre prestació, document justificatiu de l’administració encarregada. 

-Document acreditatiu de la vida laboral de tots els membres de la unitat familiar.

9. Documentació específica per a la valoració social:

-Certificat de grau de disminució, targeta acreditativa de la discapacitat, certificat de 

pensió de seguretat social d’incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o 

bé jubilació derivada d’aquestes pensions.

-Carnet de família nombrosa expedida per la Generalitat o en el seu cas, fotocòpia de 

la sol·licitud presentada i enregistrada, acompanyada de fotocòpia del llibre de 

família.

-Carnet de família monoparental/monomarental expedida per la Generalitat o en el 

seu cas, fotocòpia de la sol·licitud presentada i enregistrada, acompanyada de 

fotocòpia de llibre de família.

10. Presentar les factures o rebuts dels subministraments bàsics de l’habitatge habitual des 

de gener de 2021.

11.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.

Els/les sol·licitants l’hauran de lliurar les certificacions corresponents, en el cas que li siguin 

requerides per l’Ajuntament.

17.FINANÇAMENT 

Els ajuts que resulten d’aquesta convocatòria es faran efectius amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària que determini la Intervenció municipal. 

La quantia total màxima que es preveu per aquest ajut durant l’anualitat de 2021 és de 

150.000,00 euros que provindrà del pressupost municipal de l’any 2021, en la partida 

0793122709.

Aquest ajut s’atorga per part de l’Ajuntament de Salou, el qual n’assumirà el pagament amb 

càrrec a la dotació pressupostària esmentada. 
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18. FACULTATS DE L’AJUNTAMENT DE SALOU 

1. L’Ajuntament de Salou es reserva el dret de verificar, en qualsevol moment, les dades 

aportades per a l’obtenció de la subvenció, i podrà procedir, si escau, a la revocació total o 

parcial de l’ajut atorgat en el cas que es detecti una ocultació o falsedat de les dades 

aportades, prèvia tramitació del corresponent expedient. 

2. Així mateix, des de l’esmentada oficina es podrà instar la incoació dels procediments 

sancionadors que legalment corresponguin, si arran d’aquesta activitat de comprovació es 

detecta la comissió d’alguna infracció en matèria de subvencions per part de la persona 

beneficiària. 

19. PUBLICITAT. RÈGIM D’IMPUGNACIONS I AL·LEGACIONS. INCIDÈNCIES. 

Els resultats obtinguts seran publicats a la web corporativa de l’Ajuntament de Salou. 

Tots aquells actes administratius que es derivin de les actuacions podran ser impugnats pels 

interessats en els casos i forma establerts en la Llei 39/15, de Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques.

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals, es posa de manifest que la informació facilitada pels/per les 

peticionaris/es d’aquests ajuts serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió 

d’aquest programa. 

Els/les interessats/es podran sol·licitar a l’administració l’exercici dels seus drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició. 

En tot allò no previst en aquestes Bases i en la corresponent convocatòria regirà el disposat 

a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 

21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, Ordenança 

general de subvencions de l’Ajuntament de Salou, aprovada per el Ple municipal en el decurs 

de la sessió de data 27 de febrer de 2013 i altra normativa concordant.

Aquestes bases reguladores i convocatòria van ser aprovades per la Junta del Govern Local, 

reunida en sessió ordinària, celebrada el 20 de maig de 2021 i posteriorment publicades al 

BOPT amb data de 4 de juny de 2021.


