
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AJUTS ECONÒMICS PER A GARANTIR INGRESSOS 

SUFICIENTS PER A LES PERSONES EN SITUACIÓ 
DE VULNERABILITAT ECONÒMICA 

 
LES AJUDES ECONÒMIQUES DE SUBVENCIÓ PEL PAGAMENT DE LLOGUER 

I HABITATGE CORRESPONEN A LES DESPESES OCASIONADES 2021  
 

PERÍODE D’ENTREGA DE SOL·LICITUDS: 
 

DEL 5 DE JUNY AL 7 DE JULIOL DE 2021, AMBDÓS INCLOSOS  

 
REQUISITS PER PODER SER BENEFICIARI/A DE L’AJUT 
  
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 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 a 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 arran de la 
crisi sanitària del COID-19 que es recull en el següent subapartat: 
 

7.1 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 que els ingressos familiars no assoleixin en el mes 
anterior al de la sol·licitud: 
 
a) Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’Indicador Público de Renda d’Efectes 
Múltiples Mensual (en endavant IPREM) 
 b) 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. 
 c) Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada major de 65 anys membre de 
la unitat familiar. 
 d) 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 dur a 
terme 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. 
 e) 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 dur a terme una activitat labora, el 
límit previst en l’apartat I serà de 5 vegades l’IPREM. 

 
7.2 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. 
 

PER MÉS INFORMACIÓ: 
  
C/ Passeig 30 d’Octubre, 4 
Telèfon: 977.309.200 (Ext.1346) 

 

Horari d’atenció:  
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores  

 

PER REGISTRE DE SOL·LICITUDS: 
 
OAC-OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA  
Vestíbul de l’Ajuntament de Salou Telèfon: 977.309.200  

 
Horari d’atenció:  
De dilluns a divendres de 9:00 a 14 hores 
Cita prèvia:  www.salou.cat/citaprevia  (Servei de Cita Prèvia) 
 
Per el tràmit telemàtic:  https://seu.salou.cat 
        
 

http://www.salou.cat/citaprevia


 

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. (només en cas que no s’hagi presentat amb 
anterioritat a l’Ajuntament) 

 
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 cas que el sol·licitant sigui un propietari, acreditació de la hipoteca i la presentació 
de com a mínim dotze rebuts d’amortització pagats. 
 
4. Acreditació dels moviments i saldos dels comptes bancaris de tots els membres de 
la unitat familiar a partir de gener de 2021. 
 
5. Documents acreditatius de tots els membres de la unitat familiar: 
-En cas de trobar-se en situació de 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. 
-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.   

 
6. Factures i rebuts dels subministraments de llum, aigua i gas pagats corresponents 
al domicili del beneficiari/ària, des de gener de 2021. 
  
7. 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. 
  
8. 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://seu.salou.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=230&idnct=928&x

=aD6t5/11Y+W/x1WuarkcvQ 

 
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·lícita 
subvenció. 

• A la Direcció General de Cadastre: 
- Certificat cadastral 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’Agència 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.   

 

 
 
IMPORT DE LES SUBVENCIONS: 
L'import de les subvencions per garantir ingressos suficients per a les persones 
en situació de vulnerabilitat econòmica és: 
-450€ 
-Increment de 50€ per cada fill menor de 16 anys que figuri en la unitat 
familiar.  

S’efectuarà en un únic pagament.

 

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.  
No s’acceptarà documentació requerida fora del termini establert. 
 

 

https://seu.salou.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=230&idnct=928&x=aD6t5/11Y+W/x1WuarkcvQ
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