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 Prestacions d’urgència i rescabalament 

Les Prestacions d’Urgència Social i Rescabalament són prestacions econòmiques 
puntuals, de caràcter subsidiari i extraordinari, que s'exhaureixen amb una única 
aportació dinerària, destinades a resoldre situacions d’emergència que afectin a 
persones o famílies, a les que esdevinguin situacions de necessitat. 

Finalitat: 

 donar una atenció bàsica i urgent en el moment en que es produeix la 
situació de necessitat en cas d’emergència, per atendre el manteniment de 
les necessitats bàsiques de les persones perceptores o no de prestacions 
públiques. 

 resoldre les situacions de necessitat que afecten les persones o les famílies; 

 garantir la cobertura de les despeses essencials d'una persona o d'una 
unitat familiar i de convivència, que són les pròpies de la manutenció, les 
derivades de l'ús de la llar i totes les que són imprescindibles per viure 
dignament. 

 

 

 

persones 
beneficiàries 

Podran sol∙licitar els ajuts les persones i/o famílies que es trobin en 
situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o en situació de 
pobresa o exclusió social, sempre que acreditin que es troben amb 
dificultats per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques per 
inexistència i/o insuficiència d’ingressos econòmics i reuneixin els 
requisits d’accés establerts per Reglament. 

 

 

requisits 
d’accés 

 Acreditar la residència efectiva i continuada a Tarragona durant 
els dotze mesos anteriors a la sol∙licitud. 

 Acreditar la situació de necessitat en aplicació dels Criteris de 
Valoració Tècnica establerts pel Reglament regulador 
d’aquestes prestacions. 

sol∙licitud A través dels Equips de Serveis Socials 

horari 
d’atenció Amb cita prèvia, de dilluns a divendres de 09 a 14 h 

 

informació 
Adreça Telèfon 

 

 

 

 

 

lloc de 
prestació 

CSS Part Alta Rambla Vella, 7‐bis, 1‐1 977 245 600 

CSS Part Baixa C. Misericòrdia, 14, baixos 977 244 569 

CSS Ponent Carrer Gaià, 21‐23 977 551 361 

CSS Campclar Carrer Riu Onyar, s/n baixos 977 550 031 

CSS Bonavista Carrer Onze, 13 977 550 231 

CSS St. Pere i St. Pau Camí del Pont del Diable, s/n 977 200 394 

CSS St. Salvador Avinguda dels Pins, s/n 977 521 166 
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