
 
 

Ampliació de les ajudes socials per Covid-19 al 2021 
 
L'Ajuntament de Banyalbufar, mitjançant el seu departament de Serveis Socials, 
continuarà oferint al llarg de l’any 2021 la línia d'ajuts creada de manera extraordinària 
per a ajudar a les famílies més afectades per l'arribada de la pandèmia de la covid-19. 
 
Aquesta línia d'ajudes abasta tant les ajudes al lloguer, com les d'alimentació, així com 
les de pagament de subministraments (llum, aigua...). A continuació detallem la 
informació necessària per a cadascuna d'elles. 
 
• AJUDES LLOGUER COVID-19 
 

- S'haurà de sol·licitar cita prèvia en l'Ajuntament Banyalbufar fins al dia 20 de 
cada mes. A partir de dia 21 no es realitzaran registres d'ajuda al lloguer1. 

- Podeu sol·licitar la cita prèvia: 
 

Telèfon de l’Ajuntament: 971 14 85 80 
ajuntament@ajbanyalbufar.net 
serveissocials@ajbanyalbufar.net 

 
- Una vegada realitzat el pagament del lloguer, s'haurà de lliurar el seu justificant 

en un termini de màxim de tres (3) dies. 
- El pagament de l'ajuda al lloguer i el justificant seran del mes en curs. 
- La documentació requerida i necessària per sol·licitar l’ajuda, és la següent: 

 DNI/NIE de tots els membres del nucli familiar. 

 Llibre de família o certificat de naixement. 

 Certificat d’empadronament i de convivència. 

 Contracte de lloguer en vigor i amb nom de la persona sol·licitant. 

 Titulació de família nombrosa (si fos el cas). 

 Sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió 
alimentària i custòdia de menors (si fos el cas). 

 Certificat de grau de discapacitat (si fos el cas). 

 Certificat de grau de dependència (si fos el cas). 

 Targeta de demandant d’ocupació (si fos el cas). 

 Certificat de cobrament de prestacions econòmiques (si fos el cas). 

 Moviments bancaris dels darrers 3 mesos de tots els comptes bancaris de 
tots els membres del nucli familiar2. 

• AJUDES ALIMENTACIÓ COVID-19 

                                                           
1
 No es farà efectiu el pagament del lloguer del mes sol·licitat si aquest ja s'ha pagat 

2 En cas de no tenir compte bancari serà obligada la presència de la persona per signar 
una declaració jurada. 
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- S'haurà de sol·licitar cita prèvia en l'Ajuntament Banyalbufar fins al dia 20 de 
cada mes. A partir de dia 21 se sol·licitarà l'ajuda per cita d'urgència telefònica. 

- Cita prèvia a: 

Telèfon de l’Ajuntament: 971 14 85 80 

ajuntament@ajbanyalbufar.net 

serveissocials@ajbanyalbufar.net 

- Les ajudes d'alimentació es podran sol·licitar a partir dels 8 dies. 
- Els tiquets de la compra d'aliments s'hauran de lliurar una vegada es realitzi la 

compra. 
- La documentació requerida i necessària per sol·licitar l’ajuda, és la següent: 

 DNI/NIE de tots els membres del nucli familiar. 

 Llibre de família o certificat de naixement. 

 Certificat d’empadronament i de convivència. 

 Titulació de família nombrosa (si fos el cas). 

 Sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió 
alimentaria i custòdia de menors (si fos el cas). 

 Certificat de grau de discapacitat (si fos el cas). 

 Certificat de grau de dependència (si fos el cas). 

 Targeta de demandant d’ocupació (si fos el cas). 

 Certificat de cobrament de prestacions econòmiques (si fos el cas). 

 Moviments bancaris dels darrers 2 mesos de tots els comptes bancaris de 
tots els membres del nucli familiar3. 
 

• AJUDES DE SUBMINISTRAMENTS COVID-19 
 

- S'haurà de sol·licitar cita prèvia a la pàgina web de l'Ajuntament Puigpunyent 
fins al dia 20 de cada mes. A partir de dia 21 se sol·licitarà l'ajuda per cita 
d'urgència telefònica. 

- Cita prèvia a: 
 
Telèfon de l’Ajuntament: 971 14 85 80 
ajuntament@ajbanyalbufar.net 
serveissocials@ajbanyalbufar.net 
 
 
 

                                                           
3 En cas de no tenir compte bancari serà obligada la presència de la persona per signar 
una declaració jurada. 
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- La documentació requerida i necessària per sol·licitar l’ajuda, és la següent: 

 DNI/NIE de tots els membres del nucli familiar. 

 Llibre de família o certificat de naixement. 

 Contracte de lloguer en vigor i amb nom de la persona sol·licitant. 

 Certificat d’empadronament i de convivència. 

 Titulació de família nombrosa (si fos el cas). 

 Sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió 
alimentaria i custòdia de menors (si fos el cas). 

 Certificat de grau de discapacitat (si fos el cas). 

 Certificat de grau de dependència (si fos el cas). 

 Targeta de demandant d’ocupació (si fos el cas). 

 Certificat de cobrament de prestacions econòmiques (si fos el cas). 
 

 Factures de llum, aigua i gas dels darrers 3 mesos. 
 

 Document bancari emplenat per la persona sol·licitant i signat pel banc 
corresponent. 

 

 Moviments bancaris dels darrers 3 mesos de tots els comptes bancaris de 
tots els membres del nucli familiar4. 

 
 
Per a més informació podeu telefonar 971148580 o escriure a 

serveissocials@ajbanyalbufar.net 

                                                           
4 En cas de no tenir compte bancari serà obligada la presència de la persona per signar 
una declaració jurada. 
 


