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S’AMPLIA EL TERMINI FINS AL 29/03, INCLUSIVAMENT



450.000 � 
EN AJUDES PER AL LLOGUER

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

SantaEulàri     juda A

AJUNTAMENT DE
SANTA EULÀRIA DES RIU

Les ajudes podran presentar-se digitalment en el registre telemàtic de 
l’Ajuntament  (és necessari  https://www.santaeularia.com:447/registroTelematico/

tenir certicat digital) o presencialment en el registre d’entrada general del 
mateix Ajuntament (per a això cal sol·licitar cita prèvia a la web  
www.santaeulariadesriu.com).

Les ajudes concedides seran de dues mensualitats de lloguer ns a un màxim de 
1.200�. Es prenen com a referència els mesos des de setembre de 2020 a febrer de 
2021, tots dos inclosos. Per a la valoració econòmica de les sol·licituds es prendrà 
com a referència l’any 2020.

Podeu trobar tota la documentació a la web de 
l’Ajuntament www.santaeulariadesriu.com

Per a dubtes i consultes podeu enviar un correu a 
ajuda@santaeularia.com 

o trucar al telèfon 971 040 248

AJUDES PER AL LLOGUER, ANY 2021
A SANTA EULÀRIA DES RIU 

S’AMPLIA EL TERMINI FINS AL 29/03, INCLUSIVAMENT
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REQUISITS IMPRESCINDIBLES PER PODER 
SOL·LICITAR L’AJUDA (HAN DE COMPLIR-SE TOTS)

AJUNTAMENT DE
SANTA EULÀRIA DES RIU

Ser major d’edat.

Estar empadronat/da al municipi de Santa Eulària des Riu des d’almenys dos anys 
abans de la publiciació d’aquesta convocatòria de manera interrompuda (des del 
27 de febrer de 2019).

Ser titular com a inquilí/na d’un contracte de lloguer en vigor.

L’habitatge ha d’estar ubicat al municipi de Santa Eulària des Riu.

El lloguer ha de ser d’un import màxim de 1.200 �.

Els residents de l’habitatge han de tenir nacionalitat espanyola o la residència legal 
a Espanya en vigor.

La suma de tots els ingressos de la unitat de convivència durant l’any 2020 no pot 
superar les quantitats indicades a continuació:

 Unitat de convivència d’1 membre (només sol·licitant): 22.558,77�.

 Unitat de convivència formada per 2 membres: 26.318,57 �.

 Unitat de convivència formada per 3 membres: 30.078,37 �.

 Unitat de convivència formada per 4 membres: 33.838,17 �.

 Per cada membre addicional se sumaran 3.759.80 �.

Estar al corrent del pagament de les rendes del lloguer dels mesos compresos entre 
SETEMBRE 2020 i FEBRER 2021 encara que poden donar-se dues situacions:

1. Tenir una condonació del deute d’un màxim de 2 mesos de lloguer durant els 
mesos de setembre de 2020 a febrer de 2021.

2. Tenir un ajornament dels rebuts del lloguer d’un màxim de 4 mesos durant 
els mesos de setembre de 2020 a febrer de 2021. En aquest cas haurà de 
presentar un acord d’ajornament del pagament del lloguer (annex 4: veure 
documentació subvenció) signat per propietari/ària i inquilí/ina, la 
fotocòpia del DNI o NIE del pripietari/ària i un certicat del seu compte 
bancari.

No tenir deutes amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i l’Ajuntament de Santa 
Eulària des Riu (aquests últims es poden pagar durant el període d’al·legacions). 

No ser propietari/ària o usufructuari/ària d’un habitatge a Espanya excepte en els 
casos indicats en les bases.

No tenir parentiu de primer o segon grau amb la persona propietària de l’habitatge.

No ser soci/sòcia o partícip com a persona física o jurídica de la persona propietària 
de l’habitatge.
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DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR

La DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA a presentar per poder sol·licitar l’ajuda al lloguer és 
la següent (es pot descarregar a la web de l’Ajuntament ).www.santaeulariadesriu.com

1.   Annex 1: Sol·licitud d’ajudes de lloguer correctament emplenat i signat per la 
persona sol·licitant de l’ajuda.

2. Annex 2: Model de l’autorizació. Cal presentar-ne un per cada membre de la 
unitat de convivència de més de 18 anys i titulars del contracte. 

 En cas de no autoritzar l’annex 2 s’haurà de presentar:

-  Certicatat de convivència. 

- Certicat cadastral que certiqui que no es posseeixen propietats en el territori 
espanyol.

3. Annex 3: Declaració responsable, signada per la persona sol·licitant i tots els 
membres de la unitat de convivència de més de 18 anys.

4. Documents d’identitat (DNI, NIE) de tots els titulars del contracte de lloguer i de 
tots els membres de la unitat de convivència de més de 18 anys.

5. Còpia del contracte en vigor de lloguer de l’habitatge, complet, en castellà o 
qualsevol de les llengües coocials de l’Estat espanyol, signat per arrendador/a i 
arrendataris/àries.

6. Rebuts de lloguer pagats dels mesos d’agost de 2020 a febrer de 2021, 
inclusivament. Si el contracte és posterior a agost s’hauran d’aportar tots els 
rebuts des del contracte ns a febrer de 2021. Els rebuts han de seguir el format 
següent:

Si el pagament es fa per transferència bancària: rebuts bancaris. Ha de 
coincidir el número de compte bancari del rebut amb el del contracte; en cas 
contrari, haurà d’aportar-se certicat bancari de la persona propietària en el 
qual guri el número de compte que apareix en el rebut del lloguer.

Si el pagament es fa en metal·lic: rebuts signats degudament per la 
persona propietària, juntament amb la còpia del seu DNI o NIE. Ha de 
diferenciar-se la despesa de lloguer de la resta de despeses (aigua, llum, 
internet, etc.). 

7. Per valorar els ingressos, la persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat de 
convivència hauran de presentar una documentació comuna per a tots més una altra 
documentació especíca segons els ingressos que hagin tengut l’any 2020: 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR EN TOTS ELS 
CASOS (excepte majors de 18 anys que mai no han estats donats d’alta en la 
Seguretat Social). Pensionistes, persones que no hagin treballat i només hagin 
rebut ajudes i prestacins per desocupació durant l’any 2020 i aquelles que no 
han treballat ni rebut cap ajuda, hauran de presentar únicament aquesta 
documentació: 

A. Informe de vida laboral actualitzat a data posterior a la publicació de 
l’extracte de la convocatòria. Es pot obtenir a la web de la Seguretat Social i/o a 
l’enllaç següent: https://bit.ly/2NwthVI.
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B. Certicat integrat de prestacions emès per l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, actualitzat a data posterior al 31/12/2020. En descarregar-lo 
a la web de la Seguretat Social es crearan diversos documents i cal presentar-
los tots. Pot obtenir-lo a la web de la Seguretat Social i/o a l’enllaç següent: 
https://bit.ly/3qwrkan.

C. Informe del SEPE d’imports anuals rebuts en l’exercici 2020. Si  
durant l’any 2020 no s’han rebut ajudes o prestacions del SEPE, en sol·licitar 
l’informe es genera un informe negatiu que s’haurà de presentar. Es pot 
obtenir a la web del SEPE i/o al següent enllaç: https://bit.ly/3k4nK4D.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA SEGONS CASOS:

Treballadors/es per compte aliè: 

Nòmines de l’any 2020 o document acreditatiu degudament signat per 
part de l’empresa contractant, en el qual apareguin totes les quantitats 
rebudes pel treballador/a l’any 2020.

Treballadors/es per compte propi (autònoms):

Declaració trimestral d’IRPF de l’any 2020 dels trimestres que hagi tengut 
activitat o declaració anual d’IRPF de l’autònom en relació a l’exercici 
2020. 

8.  En cas d’ajornament en el pagament de la renda del lloguer: annex 4 i 
fotocpia del DNI o NIE i certicat o document acreditatiu de compte bancari de la 
persona propietària.

PAGAMENT DE L’AJUDA

En el cas que totes les rendes estiguin pagades (no hi hagi 
ajornaments) l’import íntegre de la subvenció s’abonarà al compte 
de la persona sol·licitant de l’ajuda. 

Si hi ha mensualitats ajornades, l’ajuda s’abonarà al compte de la 
persona propietària ns a cobriri l’import de l’ajornament. 

En el cas que quedi un sobrant anirà al compte de la persona 
beneciària de l’ajuda. 

 

Per a dubtes i consultes podeu    
enviar un email a: 

ajuda@santaeularia.com o trucar 
al telèfon 971 040 248

Us recomanam que llegiu les bases de la 
convocatòria per tenir-ne una informació 

més completa.

Podeu trobar tota la documentació                         
a la web de l’Ajutament 

www.santaeulariadesriu.com
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