BASES REGULADORES PER A L’ACCÉS AL REBOST SOLIDARI DE L’AJUNTAMENT
DE PINEDA DE MAR

1. PREÀMBUL
L’Ajuntament de Pineda de Mar contempla, en compliment de la Constitució
Espanyola – articles 39 i següents -, de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials i de la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic, l’atenció a persones i nuclis familiars o unitats de convivència,
empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat social.
Els ajuts regulats en les presents bases reguladores pretenen donar cobertura a les
necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de les famílies, a la vegada que es vol
fomentar l’autonomia personal de les mateixes.
Així mateix les presents bases reguladores donen compliment als principis que, en
funció de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, han de guiar l’actuació pública en
matèria d’objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe,
eficàcia i eficiència dels serveis públics, particularment en un àmbit tant sensible com
és el de l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.
La importància de garantir el mínim de suficiència en matèria de recursos i igualtat
d’oportunitats, en un sentit ampli i extensiu d’aquest principi, fa que les prestacions
regulades a les presents bases reguladores no es desvinculin del projecte o pla de
treball individual i familiar de la persona perceptora de la prestació per assolir una
política social inclusiva que aconsegueixi, no únicament un ajut reactiu, sinó, també, la
necessària articulació de recursos en funció de les necessitats de la família (educatius,
sanitaris, ocupacionals, relacionals, etc.), així com la incidència en les causes
originàries de la situació per a la consecució d’una solució de signe estructural i no
conjuntural a les necessitats de la persona perceptora en coordinació amb la resta
d’administracions.
El fonament de l’atorgament de prestacions per a la cobertura de necessitats bàsiques
d’alimentació i higiene constitueix un aspecte essencial en les presents bases
reguladores el qual, com a tendència, ha adoptat la posició de la màxima
objectivització en l’atorgament. No obstant això, i atesa la particularitat de les
polítiques socials locals en matèria de prestacions socials, en la mesura que
representen el darrer sistema de protecció social, es preveu en les presents bases
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reguladores l’element discrecional o facultatiu del personal tècnic de referència dels
equips bàsics d’atenció social el qual, de forma fonamentada, pot proposar
l’atorgament de prestacions tot i no concórrer la integritat de requisits per l’accés a
aquest dret. El motiu no és altre que la imperiosa necessitat de combinar l’exigència
de regulació amb la de flexibilitat, atès l’objecte i complexitat de les situacions
d’exclusió social manifesta que, per defecte, presenten un nivell de compliment de
formalitats i requisits legals inferior als sectors de l’actuació administrativa i pública.
El pla de mandat de l’Ajuntament de Pineda de Mar contempla com una actuació
municipal preeminent i rellevant l’ajut a persones en situació de vulnerabilitat social.
Sense perjudici del benestar individual i familiar, la consecució d’índexs de cohesió
social al municipi esdevé una condició per al creixement econòmic del mateix.
Finalment les presents bases reguladores donen compliment als principis d’actuació
pública i administrativa, en particular els relatius a l’ús eficaç i eficient dels recursos
públics, als principis d’objectivitat, transparència, bona fe i confiança legítima que ha
d’imperar en la relació entre l’administració i la ciutadania.
En termes de criteris d’atorgament les presents bases reguladores combinen dues
causes que generen la concessió de prestacions:
a. El compliment dels indicadors de baremació social i econòmic de les
persones usuàries (objectivitzant, d’aquesta manera, la concessió en base als
principis d’objectivitat, transparència i imparcialitat del dret públic)
b. la concessió a discreció del professional social, de forma excepcional, tot i
no complir un, o més d’un, dels requisits d’accés.
Les necessitats socials en un marc socio-econòmic canviant i amb una població
potencialment vulnerable, en termes socials i d’inclusió – que és extremadament
heterogènia - justifiquen aquesta segona modalitat, en termes de criteris de concessió,
tot seguint el principi de la necessària flexibilització en l’atenció dels casos que porten
els equips bàsics d’atenció social.
En aquest mateix sentit cal tenir present que els requisits d’accessibilitat contemplats
en aquestes bases reguladores segueixen una pauta de signe extensiu – són rigorosos
- fet el qual encara justifica, en major mesura, les facultats dels professionals de
l’atenció social en matèria d’atorgament.
2. OBJECTE I FINALITAT
L’objecte de les presents bases reguladores és ordenar el procediment de concessió
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d’ajuts en espècie per a la cobertura de necessitats bàsiques d'alimentació i higiene
personal i de la llar, a través del projecte “Rebost Solidari”.
Als efectes de les presents bases, s’entén per unitat familiar la integrada pel pare i la
mare o tutors, o per qualsevol d’ells, i els seus fills, sempre que hi convisquin i
depenguin econòmicament de la família. També es consideren membres de la unitat
familiar el cònjuge o la persona que convisqui maritalment amb el pare o la mare dels
fills, com també els fills no comuns i els ascendents sempre que convisquin amb la
família i en depenguin econòmicament.
Objectius generals
a) Reduir factors de risc social de les persones beneficiàries.
b) Augmentar l'autonomia personal i social de les persones beneficiàries.
c) Prevenir el deteriorament de situacions de precarietat econòmica i social.
d) Millorar la coordinació entre l’administració local i les entitats d’iniciativa social del
territori.
Objectius específics
a) Contribuir a la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de les
famílies en situació de precarietat econòmica de Pineda de Mar.
b) Facilitar l'establiment d'un pla d'intervenció conjunt entre la/les persona/es
beneficiària/es i el professional.
c) Millorar la capacitació de les persones beneficiàries pel que fa a hàbits bàsics
d’alimentació, higiene i salut, economia domèstica i consum responsable.
d) Detectar situacions de risc social que puguin afectar a col·lectius especialment
vulnerables (infants, persones discapacitades, persones grans,..).
e) Reduir els costos d’obtenció dels productes bàsics.
f) Diversificar els productes bàsics.
g) Millorar el coneixement de les situacions de pobresa i exclusió social existents al
municipi.
h) Sensibilitzar la població en relació a situacions de pobresa i exclusió social.

3. DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ
3
Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar
Tel. 93 767 15 60 - Fax 93 767 12 12
www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

A través del projecte “Rebost Solidari” s’ofereixen ajudes en espècies per cobrir
necessitats bàsiques de subsistència, higiene personal i neteja de la llar:
Aliments bàsics
Alimentació infantil
Productes bàsics d’higiene personal
Productes bàsics de neteja de la llar
La gestió del “Rebost Solidari” es farà amb la cooperació de les entitats socials del
territori amb les que oportunament es concerti aquesta col·laboració.
Els aliments s'obtindran de diferents vies: Programa d’excedents alimentaris de la Unió
europea, Fundació Banc dels Aliments, donatius (comerços, establiments d’hostaleria,
particulars...), campanyes de recaptació (Fira d’entitats, escoles, Nadal, altres) i
compres.
La gestió i organització dels aliments anirà a càrrec de persones voluntàries de les
entitats col·laboradores. Es fomentarà la col·laboració dels propis beneficiaris del
Rebost Solidari en tasques de suport.
El lliurament dels aliments s'organitzarà en torns horaris de manera que s'evitin cues i
es garanteixi la confidencialitat de les persones beneficiàries d'aquest servei.
Els ajuts d'aliments i productes bàsics s'oferiran a través de la unitat de distribució que
s’anomena cistella bàsica. La cistella bàsica la podrà composar cada família a partir
de les existències en aliments i productes d’higiene o altres.
Els productes es comptabilitzaran per un sistema de punts, i mitjançant rètols
s’especificarà el valor en punts assignat a cada producte. Per exemple: 1kg arròs = 1
punt; 1kg pasta = 1 punt; 2 llaunes tonyina = 1 punt, etc. Aquesta puntuació podrà
variar en funció de criteris d'oferta i demanda.
El nombre de productes màxims que pot obtenir cada unitat familiar depèn de
l’assignació d’un nombre de punts, segons el número de membres de la unitat familiar
i de la seva situació econòmica, tal i com s’estableix a l’apartat 14 de les presents
bases reguladores.
L’oferta de productes per poder confeccionar la cistella dependrà de la disponibilitat
d’aliments del moment però es procurarà assegurar que sempre hi hagi els següents
productes:
Aliments bàsics (llegums, arròs, pasta, galetes, conserves, productes làctics,
patates, oli, altres...)
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Alimentació infantil (llet, farinetes) per a infants fins a 1 any
Productes bàsics d’higiene personal
Productes bàsics de neteja de la llar.
Higiene infantil (bolquers), per a infants fins a 2 anys
En funció de les donacions i possibilitats d'emmagatzematge i conservació, s'oferiran
productes com:
Carn
Peix
Verdures
Fruites
Ous
Productes refrigerats
Pa
En el cas que algun membre de la unitat familiar acrediti algun problema de salut
crònic que comporti haver de seguir alguna dieta especial, es buscaran mecanismes
per facilitar els aliments adequats.
4. ÀMBIT D’APLICACIÓ I BENEFICIARI/ÀRIES
Les presents bases reguladores seran d’aplicabilitat a persones físiques i nuclis
familiars empadronats al municipi.
No obstant, i en compliment també de l’article 30 de la 13/2006 de 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic, es valoraran les situacions excepcionals que
impossibilitin l’empadronament i, en aquest sentit, podran ser usuàries de prestacions
d’urgència les persones individuals i les que formen part d’una unitat de convivència,
encara que no estiguin empadronades al municipi, sempre que efectivament hi
resideixin.
Tindrà especial consideració envers aquest precepte el col·lectiu de persones
transeünts o en situació de sense sostre, sense perjudici d’altres situacions de
vulnerabilitat on el professional de referència acrediti necessitat peremptòria.
Els ajuts tenen un caràcter eventual i voluntari, no essent de contingut jurídic
impossible ni contradictori amb l’anterior prescripció el fet que –principalment per
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limitació pressupostària– el personal tècnic de referència dels Equips bàsics d’atenció
social pugui limitar els ajuts a persones físiques que reuneixin els requisits objectius
establerts en aquestes mateixes bases reguladores, i en cas necessari prioritzar els
casos de més precarietat econòmica, segons el barem establert.
La persona beneficiària de l’ajut no podrà exigir l’augment o revisió de l’ajut. No
obstant això, les persones interessades, sol·licitants de l’ajut, podran, en qualsevol
moment, demanar la vista de l’expedient que ha estat instruït per la concessió de
l’ajut.
Per qualsevol incidència que es pugui presentar s’acordarà el que es consideri més
ajustat a les presents bases reguladores i prèvia audiència per un termini no menor de
15 dies a la persona interessada.
Podran ser beneficiaris dels ajuts qualsevol persona i/o família que es trobi en una
situació de dificultat socio-econòmica i que compleixi els requisits establerts a
l’apartat següent.
Tindran un accés prioritari, aquelles persones en situacions de vulnerabilitat o exclusió
social o, en el seu defecte, prenen especial atenció la presència d’infants en famílies i
unitats de convivència subjectes de la prestació, tal com recull l’art. 30 de la Llei
13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic.
5. REQUISITS
a) Ser major de 25 anys o tenir entre 18 i 24 anys i tenir càrregues familiars.
b) No obstant, i en compliment de l’article 30 de la 13/2006 de 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic, es valoraran les situacions excepcionals
que impossibilitin l’empadronament i, en aquest sentit, podran ser usuàries de
prestacions d’urgència les persones individuals i les que formen part d’una unitat
de convivència, encara que no estiguin empadronades al municipi, sempre que
efectivament hi resideixin.
c) No disposar de béns mobles, ni rendes de l’activitat econòmica, ni finalment
rendes del capital, ni, amb caràcter general, no disposar de recursos alternatius
que demostrin l’existència de mitjans suficients per atendre les necessitats
bàsiques d’alimentació i higiene.
d) No disposar de béns immobles, diferents a l’habitatge habitual, envers els quals es
disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit.
e) No haver efectuat despeses extraordinàries en els darrers sis mesos per conceptes
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com: viatges (excepció en casos de malalties greus o defuncions de pares, fills o
germans, degudament acreditades), vacances, celebracions familiars, adquisició de
vehicles (excepte que siguin instrument de treball o se’n justifiqui la necessitat), o
despeses per serveis privats pels quals hi hagi una alternativa de servei públic i
gratuït (educació, salut,...).
f) No haver efectuat despeses extraordinàries de reagrupament familiar en els
darrers sis mesos.
g) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions o
institucions que puguin cobrir les necessitats bàsiques.
h) No haver perdut el dret a percebre alguna prestació per incompliment
d'obligacions o mesures per part del titular, (atur, renda mínima d'inserció, etc.), a
excepció hi hagi infants menors en el nucli de convivència i el professional ho
consideri necessari.
i) No rebre cap ajut similar per part d’un altre organisme.
j) Trobar-se en alguna de les següents situacions:
Sense ingressos, o amb ingressos inferiors a l'import de la Renda Mínima
d'Inserció (RMI) vigent que els correspondria segons el número de membres
de la unitat familiar. En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui
la consideració legal de disminuït, reconeixement de dependència, o acrediti
algun problema de salut crònic que comporti realitzar una dieta especial,
s’aplicarà la ponderació corresponent a un membre més.
Amb ingressos compresos entre la RMI i RMI*0,20 vigent que els
correspondria segons el número de membres de la unitat familiar. En cas que
algun dels membres de la unitat familiar tingui la consideració legal de
disminuït o reconeixement de dependència, o acrediti algun problema de salut
crònic que comporti realitzar una dieta especial, s’aplicarà la ponderació
corresponent a un membre més. A més a més la família ha de presentar com a
mínim 3 factors socials dels següents:
-

Família monoparental sense percebre pensió d'aliments i amb reclamació
presentada o en tràmit.

-

Família nombrosa

-

Violència familiar

-

Dificultats d’habitatge (desnonament, precarietat, insalubritat, aïllament...)
7

Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar
Tel. 93 767 15 60 - Fax 93 767 12 12
www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

-

Discapacitats amb despeses excepcionals

-

Problemes de salut

-

Despeses extraordinàries justificades

-

Maltractament, abandonament, desatenció i/o i negligència vers infants,
persones grans o persones discapacitades..

-

Altres que s’hauran d’acreditar i justificar oportunament

k) Ser atesos pels professionals dels serveis socials bàsics del municipi, i implicar-se
en el pla d'intervenció proposat, complint amb els pactes acordats.
Quan es presenti una situació urgent, en què hi infants menors d’edat i que no tinguin
les necessitats bàsiques cobertes, es concedirà un ajut puntual per cobrir les
necessitats bàsiques d’alimentació, en espera d’entrevista d’exploració i valoració de
la situació de necessitat per part de la professional el més aviat possible.
6. CRITERIS D’ATORGAMENT
L’atorgament dels ajuts d’alimentació i higiene contemplats en les presents bases
reguladores restaran subjectes a la disponibilitat pressupostària d’aquest Ajuntament.
L’informe tècnic dels Equips bàsics d’atenció social se sustentarà en els requisits
establerts, sense perjudici que el mateix professional pugui fer excepcions de casos
quan la situació així ho requereixi i depassant la casuística concreta que així ho
requereixi.
L’informe generador de la resolució favorable a l’atorgament de la prestació indicarà el
fonament i causes que, en el cas de compliment dels requisits, permet l’esmentada
aprovació de la prestació.
En tot cas l’informe que, de forma originària, genera la prestació anirà acompanyat
d’un model formalitzat de valoració econòmica i social, així com d’un pla d’intervenció
socioeducatiu.
Les prestacions concedides no podran ser invocades com a precedent per a l’obtenció
de noves prestacions.
Les prestacions regulades en les present bases reguladores són intransferibles. En el
supòsit que concorrin vàries persones sol·licitants dels ajuts de subsistència d’una
mateixa unitat de convivència, només podrà concedir-se a una d’elles, promovent
l’acord entre les parts interessades.
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7. ACREDITACIÓ I DOCUMENTACIÓ
Els professionals dels serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Pineda de Mar
s'encarregaran de fer l’estudi i valoració de les persones i famílies en situació de
precarietat econòmica, seguint els barems preestablerts, així com la proposta d’accés
al “Rebost Solidari”, en el marc del pla de treball que es pacta amb la persona i/o
família beneficiària, per tractar globalment la seva situació personal, familiar i social.
Per poder valorar la situació d’una forma fidedigna es requerirà la documentació
acreditativa necessària en cada cas.
La documentació relacionada en aquest apartat serà considerada com a màxima i es
reclamarà, en cada cas, al sol·licitant la necessària per a realitzar la valoració
econòmica i social d’una forma fidedigna.
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant o de
la unitat convivència, ni aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres serveis
municipals o altres administracions segons ho disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Documentació:
a) Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar
b) Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la
unitat convivència o documentació acreditativa de la identitat.
c) En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola original i
fotocòpia del NIE, passaport o document que legalment els substitueixi.
d) Original i fotocòpia del Llibre de Família complert
e) En cas de separació o divorci, document notarial, justificants d’interposició de la
demanda, sentència judicial, conveni regulador o altres documents que demostrin
aquesta situació i on consti la regulació de la custòdia de fills i de la pensió
alimentària.
f) Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments (en cas de
separació i quan no es compleix aquesta mesura).
g) Fotocòpia del títol de família nombrosa o de família monoparental, en el cas que
correspongui.
h) En el cas que el persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat convivència
estigui afectat per algun tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial, dictamen
de valoració del grau de discapacitat certificat per l’ICASS o òrgan o entitat que
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correspongui.
i) Justificant de reconeixement de la situació de dependència
j) En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat convivència, informes mèdics
o altres documents que ho acreditin.
k) Si en la unitat convivència hi ha algun cas d’acolliment el corresponent document
acreditatiu d’aquesta situació.
l) Certificat i fotocòpia de la targeta d’atur o millora de l’ocupació dels majors de 16
anys que es trobin en situació d’atur laboral.
m) Certificat de l’OTG o de l’INEM que acrediti si perceben prestació per atur de tots
els membres adults de la unitat convivència i de l’import de la prestació o, en el
seu cas certificat negatiu.
n) Certificat d’altes i baixes de la Seguretat Social dels membres majors de 16 anys
de la unitat convivència (certificat de vida laboral)
o) Original i fotocòpia de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda del
darrer any.
p) Declaració jurada d’ingressos de la unitat convivència, segons model que es
facilita, únicament en el supòsit en que quedi suficientment justificada la
impossibilitat d’aportar la documentació requerida en l’apartat anterior (Declaració
de renda).
q) En el cas de treballadors per compte aliè: original i fotocòpia del contracte de
treball i de les sis darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin activitat
laboral.
r) En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d’IRPF i/o butlletí
de cotització a la Seguretat Social, i, en tot cas, declaració de responsabilitat dels
ingressos que té.
s) Certificat de percebre o no pensions de l’Administració Pública i en cas afirmatiu
de la seva quantia.
t) Certificació del saldo mig ponderat anual dels comptes bancaris dels sol·licitants i
unitat de convivència
u) Justificació de despeses fixes mensuals: contracte de lloguer de l’habitatge, últims
rebuts de préstecs bancaris, despeses d’aigua, llum i gas...
v) Justificants de deutes, o d’altres despeses extraordinàries
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w) Justificant de realització de les mesures establertes en el pla d’intervenció
(tractament mèdic, formació, mesures d’orientació i inserció laboral o altres)
x) Declaració de responsabilitat (inclosa en la sol·licitud) en la que es faci constar:
-

Que no ha rebut altres ajudes similars d’altre organisme, públic o privat. En cas
contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i les rebudes.

-

Que no posseeix béns mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual,
sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol
altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d’explotació o
venta, indiqui l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la
qual es sol·licita l’ajut. En cas contrari, indicar quins.

-

Que autoritza expressament a l’administració municipal per obtenir qualsevol
tipus d’informació que pugui obrar en el seu poder o sol·licitar-la a altres
administracions.

y) Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui
ser requerida durant la seva tramitació, que podrà ser sol·licitada pel personal
tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social o aportada per la persona
interessada si ho considera convenient.
8. CALENDARI
L’accés al “Rebost Solidari” es podrà efectuar durant tot l'any en curs i amb subjecció
a les disponibilitats pressupostàries.
9. QUANTIA DE L’AJUT
1. Valoració econòmica
Per establir la situació econòmica de la família o unitat de convivència es consideren
els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres de la llar en els darrers 3 mesos:
a) Rendes del treball per compte aliena (de percepció mensual, setmanal, diària o
esporàdica): sous, salaris, pensions, hores extres, pagues extres, etc.
b) Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia.
c) Prestacions socials (pensions, prestacions atur, renda mínima d’inserció, prestació
cuidador no professional, viure en família, etc.).
d) Rendes del capital mobiliari (com interessos de comptes bancaris, rendiments
d’altres inversions de caràcter financer, etc.).
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e) Pensions per compensació d’aliments.
f) Transferències rebudes i pagades a altres llars.
g) Ingressos percebuts per infants.
h) Resultats de declaracions d’impostos..
i) Qualsevol altre ingrés periòdic o puntual, excepte si es tracta d’algun ajut social de
caire finalista, sempre que s’hagi rebut per algun concepte diferent al de l’ajut que
s’estigui valorant.
2. Assignació de punts, freqüència i durada dels ajuts per
d’alimentació i higiene

productes bàsics

Un cop comprovat que es compleixen els requisits d’accés, es procedirà a identificar
en quin tram del barem econòmic es troba la unitat familiar, segons els seus ingressos,
tal i com s’estableix a la següent taula:
En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui la consideració legal de
disminuït, reconeixement de dependència, o acrediti algun problema de salut crònic o
greu que comporti realitzar una dieta especial, s’aplicarà la ponderació corresponent
a un membre més, tant pel que fa a la valoració com a l’assignació de punts.

Núm.
Membres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Barem
punts

-33%
del límit
d’ingressos
(€/mes)
139,82
158,07
176,31
194,56
206,30
212,95
212,95
212,95
212,95
212,95

Barem A
34-66%
del límit
d’ingressos
(€/mes)
279,64
316,13
352,62
389,12
412,61
425,90
425,90
425,90
425,90
425,90

66-100%
del límit
d’ingressos
(€/mes)
423,70
478,99
534,28
589,57
625,16
645,30
645,30
645,30
645,30
645,30

A1

A2

A3

Barem B

Barem C

Límit
ingressos
(€/mes)

Límit
ingressos
(€/mes)

508,44
574,79
641,14
707,48
750,19
774,36
774,36
774,36
774,36
774,36

635,55
718,49
801,43
884,35
937,74
967,95
967,95
967,95
967,95
967,95

B

C
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Aquests imports, basats en els imports vigents de la Renda Mínima d’Inserció (RMI)
en el moment d’aprovació d’aquestes bases, s’actualitzaran automàticament en el cas
que el Govern de la Generalitat modifiqui els imports de la RMI.
A continuació s’assignaran els punts bescanviables per aliments i productes bàsics, en
funció del tram d’ingressos i el número de membres de la unitat familiar.
Punts quinzenals
Núm.
membres
1
2
3
4a5
6a7
8 o més

A1

A2

A3

B

16
24
32
40
48
56

12
18
24
30
36
42

8
12
16
20
24
28

6
10
14
18
22
26

Punts mensuals
Núm.
membres
1
2
3
4a5
6a7
8 o més

A1

A2

A3

B

32
48
64
80
96
112

24
36
48
60
72
84

16
24
32
40
48
56

12
20
28
36
44
52

Com a criteri general, les famílies que es trobin en el barem A1 i A2 podran obtenir els
aliments cada quinze dies, mentre que les que es trobin en els trams A3 i B ho faran
mensualment, tot i que a criteri tècnic es podran variar les freqüències, sense
modificar l’assignació màxima de punts.
Les famílies que es trobin en el barem C, es deriven a Càritas Parroquial Santa Maria.
Com a norma general, la durada dels ajuts en espècie de productes bàsics
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d'alimentació i higiene serà de 4 mesos, prorrogables per períodes de 4 mesos fins a
un màxim de 12 mesos. Excepcionalment es podrà ampliar aquesta durada en el cas
de famílies que estiguin afectades per retards en la resolució o cobrament de la Renda
Mínima d'Inserció. Com a norma general, esgotats els 12 mesos màxims, s'hauran
d'esperar un termini de 4 mesos per tornar a accedir al servei.
En qualsevol cas, tant la durada com la freqüència s'establiran en funció del diagnòstic
i el pla de treball pactat amb els professionals. Excepcionalment, i per causes
justificades, es podrà valorar alguna altra durada o periodicitat.
10. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
Acreditar els requisits exigits per tenir accés al “Rebost Solidari”.
a) Acceptar les ofertes de treball tutelat i/o protegit formulades pels serveis públics
d’ocupació o altres institucions competents, sempre que no s’acrediti impediment
i a discreció de l’informe tècnic de referència dels Equips bàsics d’atenció social.
b) Comunicar als serveis socials municipals les variacions o canvis existents en la
situació social i econòmica de la persona o de la unitat convivència que pugin
modificar les circumstàncies que van donar lloc a la sol·licitud i resolució.
c) Amb caràcter general, l’accés al “Rebost Solidari” resta condicionat a l’acceptació
de l’obligació de seguir un pla de treball individual i familiar per part dels
beneficiaris. En aquest sentit, l’atorgament de l’ajut es podrà condicionar a la
participació de les persones beneficiàries en alguna activitat formativa destinada a
millorar la seva situació personal o familiar. També es contemplarà la possibilitat
que les persones beneficiàries col·laborin de forma voluntària en la prestació
d’algun servei de caire social (acompanyament de persones grans, col·laboració
en projectes, etc.), a proposta dels professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis
Socials.
d) No percebre un ajut similar per part d’un altre organisme.
e) Comunicar als serveis socials de l’Ajuntament l’obtenció d’altres ajudes per a la
mateixa finalitat.
f)

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï
l’Ajuntament de Pineda de Mar, facilitant quanta informació i documentació li
sigui requerida.

g) Complir les mesures i obligacions per mantenir el dret a rebre prestacions que
puguin cobrir les necessitats bàsiques de subsistència (RMI, prestacions i subsidis
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d’atur, etc.)
h) Mantenir l’empadronament i la residència efectiva en el municipi de Pineda de
Mar durant el temps de percepció de l’ajuda.
i)

No absentar-se del municipi per un període superior a 15 dies, sense causa
justificada i acreditada. Cal comunicar als professionals dels Serveis Socials Bàsics
les absències previstes, signant el document de comunicació d’absència abans de
marxar i un cop retornat.

j)

Qualsevol altre obligació relacionada directament amb l’objecte de l’ajuda i que
específicament s’estableixi en l’acord de concessió d’aquesta, i que serà
proposada conforme al criteri professional dels serveis socials municipals.

11. GESTIÓ I TRAMITACIÓ
Per valorar la pertinença d'aprovar l’accés al “Rebost Solidari”, es procedirà seguint
els passos que a continuació s'exposen:
Exploració de la situació personal, familiar, econòmica, sanitària, formativa i laboral de
la persona o família, identificant el factors de risc social, i a partir de la documentació
justificativa pertinent.
Valoració de la situació econòmica i social seguint els models formalitzats.
Proposta d'accés al “Rebost Solidari”, i derivació a l’entitat gestora.
12. CAUSES DE SUSPENSIÓ DELS AJUTS
Són causes de suspensió automàtica de les ajudes de productes bàsics d’alimentació i
higiene:
a) La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la prestació.
b) Els canvis en el nucli familiar que modifiquin la situació de necessitat.
c) L'engany en l'acreditació dels requisits.
d) L’empadronament o el trasllat de la residència a un altre municipi.
e) L’incompliment dels pactes acordats en el pla d’intervenció i de les obligacions
establertes a l’apartat anterior.
f)

No recollir els aliments en la data i hora acordades, sempre que no es comuniqui
amb antelació el motiu o es justifiqui adequadament.

g) L’incompliment del pla de treball establert o la negació a la signatura dels
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documents d'acceptació.
h) La no comunicació dels canvis en la situació econòmica o familiar que puguin fer
variar la valoració de la situació.
i)

El comportament incívic o irrespectuós tant amb els professionals, com amb els
voluntaris i la resta d'usuaris.

j)

La mort del beneficiari o beneficiària.

k) Deixar d'atendre injustificadament dos requeriments que l'ens o l'òrgan gestor ha
dut a terme per comprovar la continuïtat dels requisits d'accés a la prestació
concedida. S'entén per requeriments els que han estat notificats atenent els
requisits establerts per la Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú
Els beneficiaris del “Rebost Solidari” o els membres de la unitat familiar o de
convivència estan obligats a comunicar a l'Ajuntament de Pineda de Mar que s'ha
produït alguna de les causes de suspensió indicades i, si escau, han de compensar els
ajuts percebuts indegudament. L'Ajuntament de Pineda de Mar pot comprovar en
qualsevol moment el compliment de les condicions que han determinat l'accés al
“Rebost Solidari”.
13. INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’ajuts atorgats

•

Nombre i tipologia de beneficiaris

•

Tipologia dels ajuts

•

Durada dels ajuts

•

Nombre de casos en què l’ajut ha permès establir un pla d’intervenció més ampli.

•

Nombre de casos en què l’ajut ha permès cobrir les necessitats bàsiques.

•

Nombre de col·laboracions en serveis de caire social efectuades per beneficiaris
dels ajuts

14. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades personals i familiars de la persona usuària que constin en el seu expedient
tenen caràcter confidencial i estan emparades pel secret professional. Només hi
tindran accés els professionals que intervinguin directament en el cas, i només amb la
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finalitat dels serveis a prestar.
Amb el consentiment de la persona interessada o del seu representant legal, aquestes
dades podran ser emmagatzemades en fitxers automatitzats de titularitat municipal
degudament legalitzats segons les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de
21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
així com d’acord amb la resta de normativa que es pugui desenvolupar.
15. PREVISIÓ DE LA DESPESA
Els pressupostos municipals respectius
qual destinarà a la compra d’aliments,
neteja i altre material necessari per
respectives convocatòries anuals dels
corresponent.

dotaran la despesa global corresponent, la
productes d’higiene personal, productes de
al funcionament del Rebost Solidari. Les
ajuts autoritzaran i disposaran la despesa

16. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Les despeses aniran a càrrec a les dotacions pressupostàries que els respectius
pressupostos municipals destinin a ajuts o subvencions a persones necessitades.
17. PUBLICITAT I TRASPARÈNCIA
La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el web i el portal
de la transparència municipal (www.pinedademar.org).
18. VIGÈNCIA
Aquestes bases entraran en vigor el dia de la seva publicació al BOP i serà efectiva
amb caràcter indefinit fins a la seva derogació expressa. Les seves modificacions
s’ajustarà al procediment prevista a la legislació vigent.
19. RÈGIM JURÍDIC
Les presents bases reguladores s’emmarquen en la competència bàsica municipal
establerta a la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les de Bases de Règim Local,
article 25.2 apartat e), on actualment es contempla l’avaluació i la informació de
situacions de necessitats socials i l’atenció immediata a persones en situació o risc
17
Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar
Tel. 93 767 15 60 - Fax 93 767 12 12
www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

d’exclusió social, i article 26.c), on es determinen els serveis a prestar per part de
municipis amb més de 20.000 habitants. Així mateix, s’ha de tenir en compte allò que
disposa la DT 2a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, per la qual es regula l’assumpció per les
Comunitats Autònomes de les competències relatives als serveis socials a data 31 de
desembre de 2015.
També deriven de la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de
prestacions econòmiques, i de forma particular de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic.
La Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic, en el seu preàmbul
estableix que té com a finalitat determinar el regim jurídic propi de les prestacions
socials de caràcter econòmic, estableix drets subjectius per a situacions
predeterminades i regles bàsiques per exercir drets de concurrència per a les
prestacions que s’estableixen amb límits pressupostaris. La secció tercera del capítol 4
d’aquesta Llei regula les prestacions econòmiques d’urgència social, en què s’ha tingut
en compte el principi d’autonomia local. Així, aquesta Llei fixa que la creació
d’aquestes prestacions correspon als ens locals, encara que la Llei en determina
només els trets bàsics, com la finalitat, els beneficiaris i la valoració de les situacions
d’urgència.
La Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic, en el seu article 12
estableix que s'entén per situació de necessitat qualsevol contingència que té lloc o
apareix en el transcurs de la vida d'una persona i que li impedeix de fer front a les
despeses essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les persones
que integren la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual pertany. En el seu
article 13 defineix les despeses essencials com les pròpies de la manutenció, les
derivades de l'ús de la llar, les que faciliten la comunicació i el transport bàsics, i
també totes les que són imprescindibles per a viure dignament.
Aquestes bases reguladores també deriven de forma particular de la Llei 12/2007
d’11, d’octubre de serveis socials, que en el seu article 17 estableix com una de les
funcions dels serveis socials bàsics la gestió de prestacions d’urgència social i la gestió
de la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i comarcal i les
altres que li siguin atribuïdes.
Així com de tota la normativa específica vigent en aquests moments que sigui
d’aplicació, entre la qual fem esment del Decret 151/2008 Cartera de Serveis Socials,
i la Llei 18/2007 d’habitatge.
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En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar
l’actuació de l’administració territorial bàsica les presents bases reguladores són
subsidiàries de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d’aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, i demés normativa
aplicable o que la substitueixi, així com allò disposat en l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Pineda de Mar i demés
normativa municipal aplicable.
A aquests efectes i de conformitat amb el que disposa el número 2 de l’article 13 de la
llei general de subvencions, i atesa la naturalesa d’aquesta, s’excepciona als
perceptors l’obligació continguda a l’article a l’article 189.2 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
20. DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. L’Ajuntament és el competent per la interpretació de les qüestions que pugui
suscitar l’aplicació d’aquest bases reguladores

Núria Miranda i Grima
Coordinadora Benestar
Social
E.F. (R.A. 15-09-2015)

Francisco Hernández Arteaga
Cap d’Àrea de Qualitat
de Vida

Pilar Fernández Pareja
Regidora de Benestar
Social, Gent Gran i
Igualtat

Pineda de Mar, 7 de març de 2016
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