BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS
NECESSITADES DE L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

A

PERSONES

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.
El conjunt d’ajuts regulats en les presents bases reguladores tendeixen, en primera
instància, a pal·liar necessitats socials i econòmiques de les famílies però contemplant
l’objectiu, a mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de 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 econòmiques no contributives 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
econòmiques, en la mesura que representen el darrer sistema de protecció social, es
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preveu en les presents bases 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 econòmics 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’accessibilitat, o bé, tot i no assolir la
puntuació global necessària per l’accessibilitat a aquest dret.
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
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L’objecte de les presents bases reguladores és ordenar les prestacions econòmiques i
materials que atenen necessitats socials, així com el seu procediment de concessió.
S’entén per prestacions materials -a diferència de les econòmiques- aquelles en que el
seu contingut tècnic o material és substituït pel seu equivalent en prestació directa de
cost de mercat.
No formen part de l’objecte del present bases reguladores les prestacions que en via
administrativa són resoltes per altres nivells d’administració, encara que les mateixes
puguin haver estat incoades per part dels serveis tècnics de polítiques socials.
Aquests tipus de prestacions exògenes o no gestionades de forma integra per la
Corporació, els serà d’aplicació la normativa específica que les normativitza tant en
matèria de rendes mínimes d’inserció, mèdic, transport, educació, habitatge i
anàlogues, desenvolupant els Equips bàsics d’atenció social en aquest cas una funció
d’acollida, informació i/o incoació de l’expedient per a la seva ulterior tramitació a
altres instàncies d’administració.
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) Optimitzar els recursos disponibles per poder atendre més famílies i oferir uns
ajuts més adaptats a les necessitats
Objectius específics
a) Contribuir a la cobertura de les necessitats bàsiques 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) Detectar situacions de risc social que puguin afectar a col·lectius especialment
vulnerables (infants, persones discapacitades, persones grans,..).
d) Millorar el coneixement de les situacions de pobresa i exclusió social existents al
municipi.
e) Sensibilitzar la població en relació a situacions de pobresa i exclusió social
3. MODALITATS I TIPOLOGIA DELS AJUTS ECONÒMICS
1. Modalitats
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Els ajuts regulats per les presents bases s’ofereixen per a la cobertura de necessitats
bàsiques relacionades amb l'habitatge, l'allotjament alternatiu, la salut, la infància, el
suport a la integració laboral, la dependència, els desplaçaments i altres.
Les prestacions econòmiques que es regulen en les presents bases reguladores poden
ser puntuals o periòdiques, però sempre estaran limitades en el temps, i
condicionades al compliment del pla de treball i a la consecució dels objectius
establerts, així com als imports màxims establerts a l'apartat 16 de les presents bases.
2. Tipologies
Els ajuts regulats per les presents bases tenen com a objecte pal·liar les necessitats
següents:
A. HABITATGE
Ajudes per atendre situacions de carència o insuficiència de recursos econòmics per a
l’accés o manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del
mateix:
1. Despeses puntuals per facilitar l’accés o manteniment de l’habitatge:
a) Lloguers o quotes d’hipoteca endarrerits.
b) Lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual.
c) Avançament de fiances.
2. Despeses puntuals per garantir un habitatge en condicions mínimes:
a) Reparacions o adaptació de l’habitatge habitual per proporcionar nivells
mínims d’habitabilitat.
b) Millores de l’habitatge per eliminació de barreres arquitectòniques.
c) Adquisició d’equipament bàsic de primera necessitat per l’habitatge habitual.
d) Ajudes per mantenir les condicions mínimes d’higiene de l’habitatge,
mitjançant neteges i altres actuacions de caràcter puntual (desinfecció, retirada
d’andròmines, etc.), que evitin o minimitzin situacions de risc higiènic.
3. Despeses puntuals per garantir els subministraments bàsics
a) Garantir els subministraments bàsics d’aigua.
b) Assegurar el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques.
c) Alta de consum d’energia elèctrica o l’escomesa d’aigua en l’habitatge habitual.
B. ALLOTJAMENT ALTERNATIU
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Despeses per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per
desnonaments, llançaments, ruïna, insalubritat, catàstrofe o altres causes de força
major.
Ajuts per a allotjaments temporals (puntuals i/o transitoris) en casos d’extrema
necessitat i situacions d’emergència social.
C. PREVENCIÓ I MANTENIMENT DE LA SALUT I ATENCIÓ SANITÀRIA:
Ajudes per cobrir despeses de:
a) Tractaments terapèutics
b) Odontologia
c) Adquisició, reparació i adaptació d’ulleres
d) Ortopèdies, pròtesis i ajuts tècnics
e) Alimentació infantil especial
f) Medicaments
g) Ajudes complementàries a les concedides pel servei públic de salut
Aquests ajuts es concediran sempre per prescripció facultativa.
D. DESPLAÇAMENTS
1. Desplaçaments habituals per necessitats formatives, d’atenció sanitària
Ajudes per cobrir despeses de desplaçaments:
a) per realitzar activitats de formació o d’activació en el mercat de treball.
b) per rebre atenció sanitària, social o sòcio-sanitària, sempre i quan no estigui
cobert per altres sistemes de salut o benestar social.
2. Desplaçaments puntuals
a) Desplaçament per realitzar gestions imprescindibles per millorar la situació
econòmica, familiar, social o personal.
b) Trasllat en cas de circumstàncies greus i/o urgents.
c) Retorn voluntari a la població d’origen.
E. ATENCIÓ ALS INFANTS:
1. Ajudes complementàries a la convocatòria de beques del sistema educatiu per
cobrir despeses de:
a) Escolarització a l’Educació infantil 0-3 anys.
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b) Activitats extraescolars i de lleure tant al llarg del curs escolar com en període
de vacances.
c) Transport escolar
d) EPLM (Equip psicopedagògic i logopèdic municipal).
e) Altres despeses escolars
2. Ajudes per facilitar l’accés a infants amb necessitats educatives especials als
Centres Oberts municipals:
a) Suport personalitzat per atenció a infants amb necessitats educatives especials
als centres oberts
F. SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL I LABORAL
Ajudes per cobrir despeses de:
a) Promoció de la integració social i laboral en centres públics (despesa de
matriculacions, inscripcions i assistència a batxillerats, escola d'adults, cicles
formatius de grau mig o superior, activitats formatives i altres polítiques actives
d’ocupació), així com despeses derivades de l’adquisició de material o
desplaçaments generals.
b) Despeses d’endarreriments o demores de quotes a la seguretat social la
cobertura de les quals suposi no tenir accés a prestacions econòmiques
periòdiques del sistema general de protecció social.
c) Despeses per l'accés o manteniment de l'activitat laboral.
G. DEPENDÈNCIA
Ajudes per cobrir despeses de:
a) Transport adaptat
b) Acompanyaments
c) Residències
d) Centres de Dia
H. ALTRES:
Ajudes per a l’atenció de situacions d’urgent i de greu necessitat que no puguin ser
ateses per cap dels conceptes contemplats en els epígrafs anteriors o per qualsevol
altre tipus de prestació o ajuda, ajustant-se en aquests casos, la quantia de l’ajuda a la
necessitat plantejada.
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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.
Podran ser beneficiaris dels ajuts qualsevol persona i/o família que es trobin en una
situació de dificultat socio-econòmica i per les quals els ajuts establerts siguin
necessaris per tal de contenir o evitar l'empitjorament de la situació.
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.
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. I també tots els familiars que convisquin
conjuntament.
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
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
contemplats als apartats de valoració social i econòmica d’accessibilitat al dret de
prestació d’aquestes mateixes bases reguladores, i en cas necessari prioritzar els
casos de major puntuació 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
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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.
5. REQUISITS
1. Requisits generals
a) Ser major de 25 anys o tenir entre 18 i 24 anys i tenir càrregues familiars.
b) Estar empadronades a Pineda de Mar, o en tràmit d’empadronar-s‘hi, sempre que
efectivament hi visquin, a excepció feta dels transeünts en situació de pobresa
extrema, i sense perjudici, també, del que estableix l’article 30 de la Llei 13/2006
de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic en virtut de la qual,
per a les prestacions econòmiques d’urgència social, poden ser també beneficiaris
persones que resideixen, viuen o es troben al municipi.
c) Que la unitat de convivència de la persona sol·licitant es trobi en una situació de
manca de recursos econòmics, és a dir, tingui uns ingressos iguals o inferiors a 1,3
vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) mensual vigent
per al primer membre de la unitat. Per a cada membre de més a la llar se sumarà
IRSCx0,5.
Núm.
membres

Límit ingressos

1

IRSC*1,3

2

(IRSC*1,3)+ (IRSC*0,5)

3

(IRSC*1,3)+ (IRSC*1)

4

(IRSC*1,3)+ (IRSC*1,5)

5

(IRSC*1,3)+ (IRSC*2)

6

(IRSC*1,3)+ (IRSC*2,5)

7

(IRSC*1,3)+ (IRSC*3)

8

(IRSC*1,3)+ (IRSC*3,5)

9

(IRSC*1,3)+ (IRSC*4)

10

(IRSC*1,3)+ (IRSC*4,5)
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Aquest barem s’aplicarà a totes les modalitats d’ajuda, a excepció que en els
requisits específics per a cada tipus d’ajut es determini algun altre límit
d’ingressos.
Excepcionalment es podran atorgar ajuts a famílies que superin el límit
d’ingressos, sempre que es trobin en alguna situació de risc social degudament
acreditada com:
• Abandonament, desatenció i/o i negligència vers l'infant.
• Maltractaments (físics, psíquics, econòmics, ambientals, abusos sexuals,
explotació, subministrament de substàncies psicotròpiques).
• Absentisme escolar o desescolarització. Dificultats d'integració escolar, retard
escolar.
• Malalties, discapacitats o toxicomanies dels pares, sempre que repercuteixin
negativament en l'infant.
• Malalties, discapacitats dels nens.
• Conflictes familiars greus
• Mendicitat, delinqüència o prostitució. Comportaments antisocials
• Manca d’habitatge o desnonament, habitatge en condicions deficients o
amuntegament
• Quan s'apreciïn objectivament altres
desenvolupament integral de l'infant.

factors

que

impossibilitin

el

• Persona gran, discapacitada, depenent o amb algun problema de salut, en
situació de fragilitat especial i:
-

que visqui sola

-

presenti autonegligència, negligència, descurança o abandonament

-

hagi efectuat intents d’autolisi

-

presenti comportaments antisocials

-

presenti transtorns mentals (síndrome de diògenes, demència,...)

-

Altres que s’hauran d’acreditar i justificar oportunament i sempre que l’ajut
proposat vagi encaminat a reduir la situació de risc social o a prevenir un
deteriorament de la situació social.

d) No disposar de béns mobles, ni rendes de l’activitat econòmica, ni finalment9
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rendes del capital, ni, amb caràcter general, no disposar de recursos alternatius
suficients que demostrin l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat
per a la qual se sol·licita l’ajut.
e) No haver efectuat despeses extraordinàries en els darrers 6 mesos per conceptes
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).
f) No haver efectuat despeses extraordinàries de reagrupament familiar en els
darrers sis mesos.
g) No disposar de béns immobles, diferents a l’habitatge habitual, envers els quals es
disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit, a excepció dels ajuts a la
dependència, en què no serà un requisit el fet de no disposar de més d’un bé
immoble, tot i que aquesta circumstància es tindrà en compte en els termes que
s’estableixi a les presents bases.
h) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions o
institucions que puguin cobrir la necessitat sorgida.
i) No haver esgotat, en els darrers 12 mesos o termini establert, els imports màxims
en els ajuts econòmics establerts a l’apartat 16 de les presents bases reguladores.
j) Ser atesos pels professionals dels serveis socials bàsics del municipi, i implicar-se
en el pla d'intervenció proposat, complint amb els pactes acordats.
Com a criteri general no es tramitaran propostes d’ajut en què el deute a cobrir o la
despesa a efectuar sigui inferior a 20,00€.
2. Requisits específics
A) HABITATGE
En el cas dels ajuts de lloguers o quotes d’hipoteca endarrerits, ajudes per lloguer o
hipoteca de l’habitatge habitual i ajuts per fiances:
a) Han d’existir unes mínimes garanties de continuïtat en l’habitatge. Es tindrà en
compte la relació entre els ingressos familiars i la despesa del lloguer o hipoteca.
b) S’ha d’acreditar haver efectuat el pagament de l’import no subvencionat i que
correspon abonar al beneficiari.
B) ALLOTJAMENT ALTERNATIU
a) En el cas de pèrdua d’habitatge per sinistres, que la despesa d’allotjament
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alternatiu no sigui coberta per cap pòlissa d’assegurança.
C) PREVENCIÓ I MANTENIMENT DE LA SALUT I ATENCIÓ SANITÀRIA:
a) En el cas d’ajuts per a tractaments psicològics de mitja i llarga durada cal:
a. una valoració de la necessitat del Servei de Psicologia de l’Àrea Bàsica de
Serveis Socials o de l'Equip Psicològic i Logopèdic Municipal.
b. no complir els requisits per ser ateses per cap altre servei públic (trastorn
mental sever per a ser atesos pels Serveis de Salut Mental i la presència de
problemàtica social i/o familiar per ser atesos pel Servei de Psicologia de l’Àrea
Bàsica de Serveis Socials).
b) Prescripció facultativa de la sanitat pública del tractament que s’escaigui.
D) DESPLAÇAMENTS
Desplaçaments habituals per necessitats formatives o d’atenció sanitària:
a) Acreditar la necessitat del desplaçament (acreditar amb la matriculació o informe
mèdic)
E) ATENCIÓ ALS INFANTS:
Per accedir a ajudes complementàries a la convocatòria de beques del sistema
educatiu (per cobrir despeses d’escolarització a l’Educació infantil 0-3 anys, llibres,
menjador escolar, activitats extraescolars i de lleure tant al llarg del curs escolar com
en període de vacances), cal trobar-se en alguna de les següents situacions:
a) Haver sol·licitat beca del sistema educatiu, o justificar el motiu de no haver-la
sol·licitat (acreditar que no es residia al municipi en el període de la convocatòria
de beques del sistema educatiu, acreditar un canvi de situació esdevingut amb
posterioritat a l’esmentada convocatòria, causes de força major esdevingudes
durant el període de sol·licitud) i trobar-se en alguna situació de vulnerabilitat, amb
la presència d’almenys tres dels següents indicadors:
-

Família monoparental.

-

Família nombrosa

-

Dificultats d'integració escolar, retard escolar.

-

Problemes de salut sobrevinguts

-

Conflictes familiars

-

Manca d’habitatge o desnonament, habitatge en condicions deficients

-

Amuntegament.

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

11

-

Persones indocumentades amb dificultats per regularitzar la seva situació

-

Atur de llarga durada

-

Dificultats de conciliació de la vida familiar i la vida laboral, o amb altres
obligacions degudament justificades (realització d'activitats d'orientació laboral,
formació bàsica o ocupacional, inserció laboral, tractaments terapèutics o
altres per part dels adults)

b) Trobar-se en una situació de risc social, definida per la presència d’alguna de les
següents circumstàncies:
-

Dificultats per entendre i acceptar les necessitats dels infants per part dels
adults

-

Dificultats de comprensió de les indicacions dels professionals i dels sistemes
d’atenció i protecció als infants.

-

Abandonament, desatenció i/o i negligència vers l'infant.

-

Maltractament dels infants (físics, psíquics, abusos sexuals, explotació,
subministrament de substàncies psicotròpiques).

-

Mancança o deficiència de vincles afectius.

-

Inducció de l'infant a la mendicitat, delinqüència o prostitució.

-

Absentisme escolar o desescolarització .

-

Problemes de salut greus i/o crònics que repercuteixin negativament en l'infant:
malalties físiques/psíquiques, discapacitats, toxicomanies.

-

Conflictes familiars greus.

-

Mendicitat, delinqüència o prostitució.

-

Comportaments antisocials.

-

Manca d’habitatge o desnonament, habitatge en condicions deficients.

-

Quan s'apreciïn objectivament altres
desenvolupament integral de l'infant.

factors

que

impossibilitin

el

F) SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL
a) Acreditar la despesa a realitzar
G) DEPENDÈNCIA
Acompanyaments i Transport adaptat
Trobar-se en alguna de les següents situacions
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a) Ser atès pel servei d’ajuda a domicili municipal
b) Tenir un reconeixement de dependència o trobar-se en tràmit d’obtenir-lo
c) Trobar-se en una situació de risc social amb la presència d’algun dels següents
indicadors:
-

Persona sola en situació de fragilitat especial, sense suport familiar ni social

-

Totes les persones de la unitat familiar són depenents

-

Conflictes familiars o socials greus

-

Autonegligència, negligència, descurança o abandonament

-

Intents d’autolisi

-

Claudicació del cuidador per esgotament o incapacitat

-

Maltractament físic

-

Maltractament psicològic

-

Maltractament ambiental

-

Abús o maltractament econòmic

-

Abús sexual

-

Comportaments antisocials

-

Transtorns mentals (síndrome de diògenes, demència,...)

-

Situacions multiproblemàtiques i complexes

-

Situacions urgents (malalts terminals, crisis de salut, absència imprevista del
cuidador principal,...)

-

Altres.

En els ajuts per transport adaptat, a més dels anterior, caldrà complir el següent
requisit:
a) Tenir un grau de discapacitat, dependència o incapacitació legal que justifiqui la
necessitat d’aquest servei, o estar en tràmit d’obtenir-lo.
Centres de dia
a) Que la unitat de convivència de la persona sol·licitant tingui uns ingressos iguals o
inferiors a 2 vegades l’índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) mensual
per al primer membre de la unitat. Per a cada membre de més a la llar se sumarà
1xIRSC:
13
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Núm. membres Límit ingressos
1

IRSC*2

2

IRSC*3

3

IRSC*4

4

IRSC*5

b) Que es valori una situació de risc social, amb presència d’algun dels següents
indicadors:
-

Persona sola en situació de fragilitat especial, sense suport familiar ni social

-

Totes les persones de la unitat familiar són depenents

-

Conflictes familiars o socials greus

-

Autonegligència, negligència, descurança o abandonament

-

Intents d’autolisi

-

Claudicació del cuidador per esgotament o incapacitat

-

Maltractament físic

-

Maltractament psicològic

-

Maltractament ambiental

-

Abús o maltractament econòmic

-

Abús sexual

-

Comportaments antisocials

-

Habitatge en condicions deficients o amuntegament

-

Trastorns mentals (síndrome de diògenes, demència,...)

-

Situacions multiproblemàtiques i complexes

-

Situacions urgents (malalts terminals, crisis de salut, absència imprevista del
cuidador principal,...)

-

Altres

Acolliment residencial
a) Que es valori una situació de risc social, amb presència d’algun dels següents
indicadors:
-

Persona sola en situació de fragilitat especial, sense suport familiar ni social
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-

Totes les persones de la unitat familiar són depenents

-

Conflictes familiars o socials greus

-

Autonegligència, negligència, descurança o abandonament

-

Intents d’autolisi

-

Claudicació del cuidador per esgotament o incapacitat

-

Maltractament físic

-

Maltractament psicològic

-

Maltractament ambiental

-

Abús o maltractament econòmic

-

Abús sexual

-

Comportaments antisocials

-

Habitatge en condicions deficients o amuntegament

-

Trastorns mentals (síndrome de diògenes, demència,...)

-

Situacions multiproblemàtiques i complexes

-

Situacions urgents (malalts terminals, crisis de salut, absència imprevista del
cuidador principal,...)

-

Altres

-

Pèrdua de la llar

-

Altres

6. CRITERIS D’ATORGAMENT
L’atorgament de les prestacions contemplades en les presents bases reguladores
restarà subjecte 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.
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En tot cas l’informe que, de forma originària, genera la prestació anirà acompanyat
d’un model formalitzat de valoració social i d’un model formalitzat de valoració
econòmica, 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.
És un criteri rellevant per a l’atorgament que la prestació econòmica atorgada
contribueixi a la resolució definitiva de la situació carencial.
Les prestacions regulades en les present bases reguladores són intransferibles i, per
tant, no podran oferir-se en garantia d’obligacions, ser objecte de cessió total o parcial,
compensació o descompte, excepte per al reintegrament de les prestacions
indegudament percebudes, i/o retenció o embargament, excepte en els supòsits i amb
els límits previstos en la legislació general de l’Estat que resulti aplicable.
En el supòsit que concorrin vàries persones sol·licitants d’una mateixa unitat de
convivència per fer front a la mateixa despesa d'ús comú, només podrà concedir-se a
una d’elles, promovent l’acord entre les parts interessades.
Tot i que els ajuts econòmics s’atorguen a fons perdut, es contemplarà la possibilitat
que la persona o família beneficiària retorni totalment o parcial la quantitat percebuda,
en cas que la seva situació posteriorment li ho permeti. En el cas específic dels ajuts
de llibres (no socialitzats) i ordinadors, seran retornats a Serveis Socials al finalitzar el
curs escolar.
Quan es presenti una situació urgent, en què hi hagi nens 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.
Un cop discriminats els usuaris que tenen dret a una prestació segons els requisits
establerts, a les diferents modalitats de prestacions se’ls associen criteris
d’atorgament i quanties màximes.
Es contemplen dos aspectes per a valorar l’accés: la situació social i la situació
econòmica de la persona receptora. Aquests aspectes es ponderen i el barem
econòmic té un pes del 70% del total de punts atorgables i la valoració social un 30%.
Es podrà tenir en compte un seguit d'agregats positius i negatius, que puguin servir per
al professional per valorar la concessió, denegació o revisió de la prestació.
Agregats positius:
Recerca activa d’ocupació
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Ocupació activa dels pares dels infants
Família responsable i col·laboradora, que accepta el pla de millora establert i
acompleix els objectius acordats
Família en seguiment i es considera l’ajut com a recurs.
Agregats negatius:
Incompliment dels acords del pla d’intervenció amb els serveis socials bàsics
Ocultació d’informació bàsica que afecti a la valoració dels ajuts
Haver efectuat despeses que es considerin supèrflues o innecessàries.
no haver sol·licitat altres ajuts o prestacions pel mateix concepte d’altres sistemes
o entitats.
7. ACREDITACIÓ I DOCUMENTACIÓ
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.
1. Documentació general per a qualsevol tipus d’ajut:
a) Sol·licitud d’ajuda, segons model normalitzat, degudament complimentat
b) Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar
c) 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.
d) En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola original i
fotocòpia del NIE, passaport o document que legalment els substitueixi.
e) Original i fotocòpia del Llibre de Família complert
f) 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 pensió alimentaria i custodia de fills.
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g) Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments (en cas de
separació i quan no es compleix aquesta mesura).
h) Fotocòpia del títol de família nombrosa o de família monoparental, en el cas que
correspongui.
i) En el cas que el persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat convivència
estigui afectat per algun tipus de minusvalia o discapacitat física, psíquica o
sensorial, dictamen de valoració del grau de minusvalia certificat per l’ICASS o
òrgan o entitat que correspongui.
j) Justificant de reconeixement de la situació de dependència
k) En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat convivència, informes mèdics
o altres documents que ho acreditin.
l) Si en la unitat convivència hi ha algun cas d’acolliment el corresponent document
acreditatiu d’aquesta situació.
m) 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.
n) Certificat de l’OTG o del SEPE 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.
o) Certificat d’altes i baixes de la Seguretat Social dels membres majors de 16 anys
de la unitat convivència (certificat de vida laboral)
p) Original i fotocòpia de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda del
darrer exercici.
q) 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).
r) En el cas de treballadors per compte aliena: original i fotocòpia del contracte de
treball i de les sis darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin activitat
laboral.
s) 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.
t) Certificat de percebre o no pensions de l’Administració Pública i en cas afirmatiu
de la seva quantia.
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u) Certificació del saldo mig ponderat anual dels comptes bancaris dels sol·licitants i
unitat de convivència
v) Justificació de despeses fixes mensuals: contracte de lloguer de l’habitatge, 6
últims rebuts de préstecs bancaris, despeses d’aigua, llum i gas...
w) Justificació dels rebuts pagats de lloguer o hipoteca dels 6 mesos anteriors a la
sol·licitud.
x) Justificants de deutes
y) Pressupost de la despesa a subvencionar
z) Justificants d’altres despeses ordinàries o extraordinàries
aa) Imprès de transferència bancària degudament complimentat.
bb) Justificant de realització de les mesures establertes en el pla d’intervenció
(tractament mèdic, formació, mesures d’orientació i inserció laboral o altres)
cc) Declaració de responsabilitat (inclosa en la sol·licitud) en la que es faci constar:
-

Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d’altre organisme, públic o privat. En
cas contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i l’import de les rebudes.

-

Que ha procedit a la justificació de les ajudes concedides per aquest
Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa
que ho motiva.

-

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 recabar qualsevol
tipus d’informació que pugui obrar en el seu poder o sol·licitar-la a altres
administracions.

dd) 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.
2. Documentació Específica
Per a l’accés a determinades ajudes econòmiques serà necessari aportar, a més de la
documentació general, la documentació específica que correspongui, per exemple: 19
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Pels ajuts per accedir o mantenir-se en l’habitatge:
a) Justificant acreditatiu del deute de l’habitatge.
b) Contracte i factures de lloguer.
c) Justificant de reserva de pis de lloguer.
d) Resolució judicial acordant el desnonament o l’embargament de l’habitatge.
e) Fotocòpia del darrer rebut de lloguer o hipoteca.
f) Sol·licitud d’habitatge de titularitat pública.
Pel pagament de la llar d’infants:
a) Certificat d’escolarització a la llar d’infants i del seu cost.
b) Acreditació d’haver presentat la sol·licitud de beca de llar d’infants i de la seva
resolució.
Pel pagament d’activitats extraescolars:
a) Document acreditatiu d’inscripció a l’activitat i del seu cost.
b) Acreditació d’haver presentat la sol·licitud de la beca corresponent i de la seva
resolució, si s’escau.
Pel pagament de processos terapèutics:
a) Informe prescriptiu d’un professional degudament acreditat
b) Pressupost
Pel pagament de l’aigua:
a) Document acreditatiu de la despesa o deute pendent.
Per les ajudes d’ulleres, ortopèdies, compra de mobiliari, electrodomèstics bàsics,
condicionament sanitari i reparacions o millora de les condicions d’habitabilitat de
l’habitatge habitual:
a) dos pressupostos.
Per les ajudes de tractaments mèdics, pròtesis, ajudes tècniques complementàries o
qualsevol altre tipus de prestació que cobreixi la Seguretat Social o altre entitat
competent:
a) Informe mèdic o prescripció facultativa de la Sanitat Pública que justifiqui la
necessitat en cada cas, amb la indicació de la dosi i la durada del tractament
justificants de cites mèdiques i assistència al servei
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b) dos pressupostos
c) sol·licitud de la prestació davant aquests organismes i resposta a la mateixa.
Per als ajuts d’alimentació infantil:
a) En el supòsit que al nucli familiar hi hagi infants menors d’un any d’edat que
necessitin una alimentació especial, serà imprescindible que en el moment de
la valoració, l’usuari presenti el full de prescripció facultativa, amb el tipus
d’aliment, la dosi i la durada, així com que es justifiqui que no ha estat possible
oferir lactància materna.
Per l’ajuda individual per promoure i facilitar la integració socio-laboral:
a) document dels centres on es realitzaran els processos formatius
b) acreditació de les despeses que implica l’assistència als cursos
c) Certificació de retards o demores de quotes a la Seguretat Social.
Si la sol·licitud fos presentada en representació de la persona sol·licitant aquesta
sol·licitud haurà de ser signada per la representant legal o de fet i a més haurà
d’aportar-se la següent documentació:
a) Fotocòpia del DNI de la persona representant legal o de fet
b) Documentació que acrediti la condició de representant legal de la persona
sol·licitant, en el seu cas.
Els Equips bàsics d’atenció social podran sol·licitar aquella documentació, dades,
aclariments que es considerin necessaris per millor resoldre la petició de sol·licitud i
aconseguir la finalització de l’expedient.
Tota aquesta documentació acreditativa serà incorporada físicament a l’expedient de
la persona o unitat convivència de l’EBAS.
8. CALENDARI
Els ajuts es prestaran 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 durant els 6 mesos
anteriors a la data de sol·licitud:
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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, prestacions permanent pel pagament de
lloguer, etc.)
d) Rendes del capital mobiliari (com interessos de comptes bancaris, rendiments
d’altres inversions de caràcter financer, etc.)
e) Pensions per compensació d’aliments
f) Transferències rebudes i pagades a altres llars
g) Ingressos percebuts per infants (prestació per fill a càrrec, etc.)
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.
j) En els ajuts a la dependència es tindran en compte les rendes del capital
immobiliari (com lloguers de pisos, locals, cases, finques, etc.). En el cas de
comptar amb propietats a més a més de la residència i la plaça d’aparcament
habitual, es tindran en compte els rendiments que se n’obtinguin. En el cas que no
se n’obtingui cap rendiment econòmic, s’estimarà com a ingrés per a cada
propietat els següents imports:

Tipus propietat
Habitatge
Local comercial
Terreny
Plaça de pàrquing

Ingrés estimat
(% de Indicador de Renda de Suficiència de
Catalunya vigent)
50 %
60 %
60 %
5%

Ajuts centre de dia
El barem econòmic que s’aplica ens indica el percentatge d’ajut que s’atorga al
beneficiari:
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Ingressos

% ajut

<1,3*IRSC

100%

De 1,3* IRSC a 1,5*IRSC

80%

De 1,5* IRSC a 1,75*IRSC

60%

De 1,75* IRSC a 2*IRSC

40%

>2*IRSC

0%

Resta d’ajuts
S’entén, amb caràcter general, que hi ha manca de recursos econòmics quan la unitat
de convivència de la persona sol·licitant tingui uns ingressos iguals o inferiors a l’1,3
de l’IRSC mensual per al primer membre de la unitat. A aquesta quantitat es sumarà
el 0,5 de l’IRSC mensual per a cadascun de la resta de membres de la unitat.
Núm.
membres

Límit ingressos

1

IRSC*1,3

2

(IRSC*1,3)+ (IRSC*0,5)

3

(IRSC*1,3)+ (IRSC*1)

4

(IRSC*1,3)+ (IRSC*1,5)

5

(IRSC*1,3)+ (IRSC*2)

6

(IRSC*1,3)+ (IRSC*2,5)

7

(IRSC*1,3)+ (IRSC*3)

8

(IRSC*1,3)+ (IRSC*3,5)

9

(IRSC*1,3)+ (IRSC*4)

10

(IRSC*1,3)+ (IRSC*4,5)

El barem econòmic es fa en quatre trams segons el percentatge dels ingressos de la
unitat de convivència sobre el total d’ingressos màxims segons la taula del requisit
econòmic.
Taula de puntuació per a la valoració econòmica:
% en relació als ingressos màxims mensuals
inferiors al 25%
entre el 25 i el 50%
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Punts
70
52,5
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entre el 50 i el 75%
entre el 75% i el 100% (ingressos estables o descendents)

35
17,5

entre el 75% i el 100% (ingressos ascendents)
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2. Valoració social
Resta d’ajuts
Les valoracions de la resta d’ajuts s’hauran de completar amb una valoració social per
part del personal professional dels serveis socials bàsics municipals.
La valoració social s’haurà de fer amb l’observació i constatació per part del personal
tècnic de les situacions descrites a la taula següent, i la seva corresponent valoració en
punts. La suma de les diferents situacions correspondrà a la valoració social objectiva.
Taula de puntuació per a la valoració social
Indicador

Punts

1. COMPOSICIÓ FAMILIAR

7,50

Família nombrosa

2.5

Família monoparental

2.5

Infants en acolliment

2.5

2. SITUACIÓ SOCIO – FAMILIAR

22,50

2.1 En relació a la família

11,25

Drogodependències

1,25

Negligència en el compliment de les obligacions alimentàries,
d’higiene, salut o educatives

1,25

Abandonament

1,25

Violència Familiar

1,25

Activitats marginals dels cuidadors

1,25

Problemes d’habitatge

1,25

Dificultats en les relacions familiars

1,25

Discapacitats

1,25

Problemes de salut

1,25

2.2 En relació a l’infant

11,25

Dificultats d’escolarització (Absentisme escolar, desescolarització,
inadaptació escolar, etc)

1,25
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Necessitats educatives especials

1,25

Consum de substàncies tòxiques

1,25

Activitats marginals

1,25

Explotació laboral

1,25

Manifestació conductual de risc en la qual intervé un servei
especialitzat

1,25

Problemes de salut

1,25

Discapacitat

1,25

Dificultats d’integració social

1,25

2.3 En relació al cost l'habitatge

15

De 70,00 € a 150,00 €

5

De 151,00 € a 300,00 €

10

Més de 301,00 €

15

La valoració social podrà ser completada per l’informe o informes tècnics dels serveis
socials bàsics on es realitzin les consideracions especials de cada cas i es raoni la no
aplicabilitat del barem econòmic o social.
3. Quantia i barem de les prestacions
3.1 Ajuts per subministraments bàsics (aigua) i en casos excepcionals (llum i gas)
L’import màxim anual (últims 12 mesos) s’establirà en funció de la puntuació
obtinguda en la valoració social i econòmica:

Puntuació

Import màxim
(€/any/família)

76 a 100

287,00€

51 a 75

237,00€

26 a 50

187,00€

17,5 a 25

137,00€

-17,5

0,00€

3.2 Ajuts per facilitar l’accés o manteniment de l’habitatge (fiances, quotes de lloguer o
hipoteca)
L’import màxim s’establirà en funció de la puntuació obtinguda en la valoració social i
econòmica, i s’establirà per un període de 24 mesos:
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Puntuació

Import màxim (€)

76 a 100

1.200,00€

51 a 75

1.000,00€

26 a 50

800,00€

17,5 a 25

600,00€

-17,5

0,00 €

3.3 Acompanyaments i transport adaptat
Als beneficiaris dels serveis d’ajuda a domicili a qui es valori un ajut per als serveis
d’acompanyament i/o transport adaptat se’ls aplicarà el percentatge de subvenció en
els mateixos termes en què se’ls apliqui la subvenció o copagament en el servei
d’ajuda a domicili.
En el cas que no siguin beneficiaris dels serveis d’ajuda a domicili, s’aplicarà el barem
que estableixen les presents bases.
En els casos en què es doni una situació de risc social en els termes establerts en
l’apartat 12 de les presents bases, el servei es podrà subvencionar al 100%.
Quantia màxima
Acompanyaments i transport
400,00 €/any/persona
adaptat
No hi haurà límit si es tracta d’una situació de risc social.
3.4 Centre de dia
L’ajuda econòmica tindrà caràcter temporal, fins que s’aprovin les ajudes tramitades
als organismes oficials pertinents. Es subvencionaran un màxim de 6 hores diàries
d’assistència al centre de dia, excepte en aquells casos en que es valori més hores
d’assistència per l’elevada situació de risc social.
El percentatge d’ajut que s’atorga al beneficiari s’estableix en funció dels ingressos de
la unitat familiar, tenint en compte que el cost mitjà del centre de dia a raó de 6 hores
diàries és de 675,00 €/mes (IVA inclòs, tarifes 2014):
Ingressos

% ajut

<1,3*IRSC

100%

De 1,3* IRSC a 1,5*IRSC

80%

De 1,5* IRSC a 1,75*IRSC

60%

26

De 1,75* IRSC a 2*IRSC

40%

>2*IRSC

0%

Quantia màxima
Centres de dia

2.000,00 €/any/persona

3.5 Acolliment residencial
L’ajuda econòmica tindrà caràcter temporal, i fins que s’aprovin les ajudes tramitades
als organismes oficials pertinents. L’import de l’ajuda econòmica es valorarà un cop
s’hagin esgotat els estalvis del beneficiari i es calcularà restant el 80% dels ingressos
econòmics del beneficiari del cost de la mensualitat del centre.
Quantia màxima
Residències

3.000,00 €/any/persona

3.6 Resta d’ajuts
L’import de la resta d’ajuts econòmics estarà determinat pel resultat de la suma de les
puntuacions obtingudes de la valoració econòmica i de la valoració social (fins a un
màxim de 100 punts). El percentatge de la prestació es determinarà segons la
següent taula:
Puntuació

Percentatge ajut

De 17,5 a 25 punts

40%

de 25 a 50 punts

60%

de 50 a 75 punts

80%

de 75 a 100 punts

100%

Aquests percentatges s’aplicaran sobre la despesa o deute a cobrir, i en cap cas
l’import de l’ajut no podrà superar les quanties màximes que s’estableixen a la
següent taula:
4. Quanties màximes dels ajuts segons modalitats
4.1 Accés o manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del
mateix
Reparacions o adaptació habitatge
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750,00

€/any/família
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Eliminació barreres arquitectòniques

750,00

€/any/família

Adquisició d’equipament bàsic

500,00

€/any/família

Neteges de xoc, desinfeccions,...

400,00

€/any/família

Mesures per garantir correcte funcionament
instal·lacions bàsiques (llum i aigua)

500,00

€/any/família

Altes en els subministraments

500,00

€/any/família

40,00

€ persona i dia
màxim 10 dies

Tractament terapèutics

600,00

€/any/persona

Odontòleg

500,00

€/any/persona

Ulleres

150,00

€/any/persona

Ortopèdia, pròtesis i ajuts tècnics

400,00

€/any/persona

Alimentació infantil especial

300,00

€/any/persona

Medicació

300,00

€/any/persona

Transeünts

20,00

€/any/persona

Altres (laboral, sanitari, dependència, etc)

250,00

€/any/persona

Trasllat situacions greus

200,00

€/any/persona

Retorn voluntari a població d’origen

300,00

€/any/persona

Escola bressol

500,00

€/any/infant

Activitats extraescolars d’hivern

200,00

€/any/infant

Activitats extraescolars d’estiu

200,00

€/any/infant

Transport escolar

100,00

€/any/infant

Suport personalitzat atenció infants NEE en
activitats extraescolars

500,00

€/any/infant

4.2 Allotjament alternatiu
Allotjament temporal puntual
4.3 Salut i atenció sanitària

4.4 Desplaçaments

4.5 Atenció als infants

4.6 Suport a la integració sociolaboral
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Integració laboral (matriculacions, etc)

200,00

€/any/persona

Endarreriments quotes Seguretat Social

500,00

€ un sol cop

4.7 Dependència
Acompanyaments i/o transport adaptat

400,00

€/any/persona

4.8 Altres
Ajudes per a l’atenció de situacions d’urgent i de greu necessitat que no puguin ser
ateses per cap dels conceptes contemplats en els epígrafs anteriors o per qualsevol
altre tipus de prestació o ajuda, ajustant-se en aquests casos, la quantia de l’ajuda a la
necessitat plantejada.
Excepcionalment, en el cas d’extrema i severa necessitat l’import serà íntegrament
finançat per part de la Corporació.
5. Límits globals dels ajuts
La suma dels diferents ajuts concedits a una mateixa unitat familiar durant els darrers
12 mesos no podrà superar els imports establerts en la taula següent, en funció de la
puntuació obtinguda en la valoració econòmica i social:

Import anual màxim per unitat familiar segons puntuació
Puntuació

Indicador de Renda de Suficiència
de Catalunya (IRSC) mensual

De 17,5 a 25 punts

1,5 IRSC

de 25 a 50 punts

2 IRSC

de 50 a 75 punts

2,5 IRSC

de 75 a 100 punts

3 IRSC

En el cas que en l’any anterior la família hagués esgotat el límit total d’ajuts, en el
present exercici es podrà reduir el límit total d’ajuts a l’establert al tram
immediatament anterior al que li correspon per puntuació. Aquesta clàusula no
s’aplicarà a persones pensionistes o que per altres circumstàncies es trobin en una
situació crònica de dificultats socials i econòmiques.
Se n’exceptuen els ajuts a la dependència, els imports màxims dels quals són els
establerts a la taula corresponent.
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No obstant això, i de forma acreditada en l’expedient, es podran esdevenir casos de
superació de l’esmentada quantia per necessitats socials justificades i en casos
excepcionals.
L’import de les ajudes concedides en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïllada o en
concurrència amb altres subvencions o ajudes superi el cost de l’activitat
subvencionada.
La forma d’acreditació de la prestació i subsegüent despesa és guiarà per qualsevol de
les formes habitualment admeses en dret en matèria de justificació material i
econòmica.
6. Actualització de les quanties.
En tractar-se d’un dret discrecional, i no revisable per part del persona perceptora,
l’Ajuntament podrà revisar l’augment o disminució de les quanties màximes dels ajuts
en casos que així resti justificat per necessitats socials o segons la disponibilitat de
pressupost.
10. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
10.1 Obligacions generals
a) Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les ajudes.
b) Acceptar 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 .
c) 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.
d) Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar (ajut al lloguer, medicaments,
aliments, etc.)
e) Amb caràcter general l’atorgament de l’ajut resta condicionat a l’acceptació de
l’obligació de seguir un pla de treball individual i familiar per part de la persona
usuària. 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.
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f) En el cas de les prestacions econòmiques amb modalitat de pagament al proveïdor
del servei i, en el cas que aquesta cobreixi només una part del cost del mateix, el
beneficiari tindrà l’obligació de fer-se càrrec de la part restant.
g) Justificar l’ajuda mitjançant la presentació de factures acreditatives de la despesa.
h) Comunicar als serveis socials de l’Ajuntament l’obtenció d’altres ajudes per a la
mateixa finalitat.
i) 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.
j) Reintegrar els imports concedits quan no s’apliquin per a les finalitats per a les
quals es van concedir.
k) Mantenir l’empadronament i la residència efectiva en el municipi de Pineda de
Mar durant el temps de percepció de l’ajuda. 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.
l) Qualsevol altra 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.
m) No s’atorgarà cap ajut quan l’import ja hagi estat abonat per part del beneficiari.
Els ajuts es pagaran directament a l'entitat proveïdora o al creditor.
10.2 Obligacions específiques segons tipologies d’ajut
Cada tipologia d’ajut podrà determinar unes obligacions concretes i específiques que
es detallaran a la resolució que concedeixi l’ajut o, en el seu cas, en la convocatòria ad
hoc que publiqui l’Ajuntament per a la seva concessió.
Aquestes obligacions són concebudes com un reforç del pla de treball individual i/o
familiar amb el beneficiari, a l’objecte que la prestació sigui una eina del mateix que
vagi més enllà del recurs assistencial.
11. GESTIÓ I TRAMITACIÓ
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’ajut,
en el marc del pla de treball que es pacta amb la persona i/o família beneficiària,
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per tractar globalment la seva situació personal, familiar i social.
Per valorar la pertinença d’atorgar un ajut econòmic puntual, es procedirà seguint els
passos que a continuació s’exposen:
1. 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.
2. Valoració de la situació econòmica i social seguint els models formalitzats.
3. Proposta d'atorgament d'ajut econòmic puntual del professional del servei bàsic
d’atenció social, i presentació a la Comissió d’atorgament.
4. Revisió de les propostes per part de la Comissió formada per la Regidora de
Benestar Social, la Coordinadora de Benestar Social i un/a tècnic/a de l’Àrea
Bàsica de Serveis Socials. En aquesta comissió es revisaran les propostes
individualment, i, si s’escau, s’ajustaran els imports concedits a les disponibilitats
pressupostàries. L’import atorgat es podrà ajustar en un 10% a l’alça o a la baixa a
fi de facilitar la gestió del pagament de la despesa corresponent, i tenint en compte
la concurrència d’agregats positius o negatius establerts a l’apartat 13.
5. Preparació de la documentació administrativa per poder fer efectiu l’ajut econòmic
puntual.
6. Notificació de la proposta d'ajut al beneficiari/ària, entitat proveïdora o creditor.
7. Presentació dels comprovants, rebuts o factures per part de les entitats
proveïdores o creditors.
8. Tramitació de l’expedient administratiu per a la aprovació de l’ajut per part de
l’òrgan competent.
9. Pagament de l'ajut al beneficiari, l'entitat proveïdora o creditor.
Les prestacions econòmiques es faran efectives en favor de terceres persones físiques
o jurídiques. Caldrà acreditar en l’expedient que la prestació ha estat destinada a la
finalitat concreta que la motiva.
Excepcionalment, en casos de necessitats urgents i peremptòries, podrà efectuar-se el
pagament directament en favor de la persona usuària, mitjançant en metàl·lic o
mitjançant transferència bancària. En cas de pagament en metàl·lic caldrà un rebut
subscrit per la persona usuària.
Sempre que sigui possible, i depenent del tipus d’ajut econòmic que es plantegi i de la
seva quantia, es recorrerà a demanar la col·laboració d’altres administracions o
entitats públiques o privades.
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En casos d’urgència, i si així ho valora el professional del servei bàsic d’atenció social, i
hi ha disponibilitat pressupostària, es podrà efectuar l’ajut econòmic de forma
immediata, procedint a la seva justificació posteriorment.
12. CAUSES DE SUSPENSIÓ DELS AJUTS
Són causes de suspensió automàtica de les prestacions:
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) Deixar de residir a Pineda de Mar
e) L’incompliment dels pactes acordats en el pla d’intervenció i de les obligacions
establertes a l’apartat anterior.
f) L’incompliment del pla de treball establert o la negació a la signatura dels
documents d'acceptació.
g) La no comunicació dels canvis en la situació econòmica o familiar que puguin fer
variar la valoració de la situació.
h) Comportament incívic i irrespectuós tant amb els professionals, voluntaris i resta
d'usuaris.
i) La mort del beneficiari o beneficiària
j) 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 perceptors de la prestació o els membres de la unitat familiar o de la unitat 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 reintegrar les
quanties percebudes indegudament. L'Ajuntament de Pineda de Mar pot comprovar
en qualsevol moment el compliment de les condicions que han determinat l'accés a la
prestació.
13. INDICADORS D’AVALUACIÓ
Del projecte:
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Nombre d’ajuts atorgats
Nombre de beneficiaris
Tipologia dels ajuts
Quantia 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
De la intervenció en cada cas:
S’ha cobert/solventat la necessitat material?
L’ajut ha permès treballar/intervenir en altres aspectes de la situació?
L’ajut ha afavorit l’autonomia personal del/s beneficiari/s?
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
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
Com a criteri general de distribució, es repartirà aquest import en 12 mensualitats, de
manera que la despesa mensual per a ajuts a persones necessitades no podrà excedir
del de la dotació pressupostària anual. En cas d’efectuar una despesa mensual inferior,
el sobrant mensual es repartirà en els mesos successius, a parts iguals.
No obstant, en funció de les necessitats que efectivament es produeixin, aquesta
distribució es podrà modificar, sense que en cap cas se superi la consignació
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pressupostària total disponible.
Les respectives convocatòries anuals dels ajuts autoritzaran i disposaran la despesa
corresponent.
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
d’exclusió social, i article 26.c), on es determinen els serveis a prestar per part de
municipis amb més de 20.000 habitants. En el mateix sentit, es pronuncien els articles
66.3.k) i 67 c) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
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
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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. També a l’article 22 defineix com a prestacions
econòmiques les aportacions dineràries, que tenen com a finalitat atendre
determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen
de recursos econòmics suficients per a fer-hi front i no estan en condicions
d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. Segons el mateix article, les prestacions
econòmiques es poden atorgar en caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència
o d’urgència social. 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.
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. El Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu
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Títol 3, capítol 1, regula les subvencions com activitat de foment i promoció d'activitats
socials, però dins els supòsits exclosos es troben les ajudes o auxilis per atendre
necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social. En aquest sentit,
les tipologies d’ajuts d’habitatge, allotjament alternatiu, prevenció i manteniment de la
salut (medicaments) i desplaçaments puntuals, restaran excloses de l’àmbit
d’aplicació de la Llei 38/2003 i es tramitaran com a ajudes o auxilis per atendre
necessitats peremptòries per satisfer finalitats de caràcter social.
20. DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. En el cas que alguna persona o família sigui beneficiària d’algun ajut de
caràcter periòdic valorat segons les bases reguladores corresponents a l’any anterior a
l’atorgat, es podrà revisar la seva situació tal i com regulen les presents bases. En el
cas que d’aquesta nova valoració en resultés una proposta d’ajut menys favorable de
la que fins a la data gaudia, es podran prorrogar les condicions prèvies per un període
màxim de tres mesos des de la data de la nova valoració. En el cas que d’aquesta nova
valoració en resultés una proposta d’ajut més favorable de la que fins a la data gaudia,
es podran aplicar les millores pel que fa a l’import de l’ajut atorgat des de la data en
què s’efectuï la nova valoració.
Segona. 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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