Ajuntament de Canovelles

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DE LA NORMATIVA
REGULADORA DE LES PRESTACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL
De conformitat amb el previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb
caràcter previ a l’elaboració del projecte de la normativa, s’ha de dur a terme una
consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Canovelles, amb
l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el
següent:
A- PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA
L’Ajuntament de Canovelles no té aprovat un Reglament municipal de prestacions
econòmiques d’urgències social, no obstant això, en data 18 de març de 2019, el Ple
de la Corporació va aprovar l’actualització dels Barems i criteris per a l’atorgament de
prestacions econòmiques d’urgència social.
Es considera necessari disposar d’un Reglament propi que reculli les diferents
casuístiques que el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canovelles ha
d’afrontar en la seva gestió diària i que permeti millorar la cobertura social, ja sigui
ampliant el ventall de possibles beneficiaris com incrementant el número de
prestacions socials que s’ofereixen.
Disposar d’una norma pròpia que reguli les polítiques socials de protecció adreçades
als col·lectius més vulnerables, ha de permetre garantir el mínim de suficiència en
matèria de recursos i d’igualtat d’oportunitats entre tots els veïns i veïnes del municipi
en situació o risc d’exclusió social, especialment en un context com l’actual, on les
conseqüències socials i econòmiques sobrevingudes arran de la COVID-19 han
incrementat en gran mesura el percentatge de ciutadania potencialment vulnerable en
termes socials i d’inclusió.
Aquest reglament ha de permetre d’una banda, i a més curt termini, pal·liar les
mancances socials i econòmiques de les persones o unitats convivencials més
vulnerables del municipi, i de l’altra, a mig-llarg termini incidir en la consecució de
l’autonomia personal de les mateixes i afavorir la seva inclusió social, per tal que
puguin revertir quan sigui possible la situació de dificultat inicial.
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L’objectiu és assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts reactius i
inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les necessitats personals i/o
familiars (educatius, sanitaris, ocupacionals, relacionals, etc.), per així incidir en les
causes originàries de la situació i aportar solucions estructurals i definitives a aquesta
problemàtica.
B – NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
Es necessària una regulació de les prestacions d’urgència social destinades a cobrir
les necessitats bàsiques de persones i/o unitats de convivència en situació d’urgència
i risc d’exclusió social que, atenent als principis de transparència i proporcionalitat,
defineixi els destinataris, els requisits per accedir a les prestacions i el procediment
de concessió.
Disposar d’aquesta normativa reguladora permet guanyar en rigor i criteris objectius, i
en conseqüència incrementar l’eficàcia dels ajuts en termes d’equitat i l’eficiència en
la gestió i tramitació dels mateixos.



La Constitució Espanyola contempla en els seu capítol III els principis rector de
la política social i econòmica on destaquen els articles 39 i següents, la
protecció dels drets socials i de la salut, així com una especial protecció a la
família i a la infància.



L'Estatut d'autonomia de Catalunya en el capítol I del títol I, reconeix els drets i
deures de l'àmbit civil i social, entre els quals destaquen els drets relatius als
serveis socials. Aquests drets són vinculants per als serveis públics i la seva
interpretació i aplicació han de ser sempre en el sentit més favorable per tal
que siguin plenament efectius.



La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic,
indica en el seu article 30 que “…els ens locals, d'acord amb les competències
que tenen en l'àmbit dels serveis socials d'atenció primària, han d'incloure al
pressupost de despeses anual una partida per a poder atendre adequadament
les prestacions d'urgència social.” També al mateix article defineix que les
prestacions econòmiques d’urgència social tenen la finalitat d’atendre
situacions puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com l’alimentació, el
vestit i l’allotjament.



La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, indica al seu article 17 que
és funció del serveis socials bàsics, per tant de competència municipal, la
gestió de les prestacions d’urgència social. Així mateix la Llei introdueix la
diferenciació entre prestacions garantides i no garantides. Les prestacions
garantides són exigibles com a dret subjectiu d’acord amb el que estableix la
Cartera de serveis socials, que ha d’incloure, almenys, la necessitat d’una
valoració professional prèvia i d’una prova objectiva que n’acrediti la necessitat.
L’accés a les prestacions no garantides es fa d’acord amb el que estableix la
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La redacció d’aquest Reglament regulador de les prestacions d’urgència social es
justifica per:
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Cartera de serveis socials i d’acord amb els crèdits pressupostaris assignats i
aplicant-hi els principis objectius de prelació i concurrència.


El Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis
Socials 2010-2011 defineix que “…les prestacions econòmiques d'urgència
social tenen per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i
bàsiques, de subsistència com ara l'alimentació, el vestit, i l'allotjament i es
financen amb càrrec als pressupostos de les entitats locals, d'acord amb les
competències que tenen en l'àmbit dels serveis socials d'atenció primària,
segons la legislació aplicable.”



La Llei 27/2013, de 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració que defineix com a competència pròpia dels municipis en el seu
article 25.2.e “l'avaluació i informació de necessitat social i l'atenció immediata
a persones en situació o risc d'exclusió social”.



Donar compliment als principis que, en funció de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, han
d’imperar en la relació entre l’administració i la ciutadania en matèria
d’objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe,
eficàcia i eficiència dels serveis públics; particularment en un àmbit tan sensible
com és el de l’atenció a les persones i la cobertura de necessitats de
subsistència i dificultat econòmica greu.



Donar compliment a tota la normativa específica vigent en aquests moments
que sigui d’aplicació, entre la qual fem esment a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del
dret a l’habitatge.

L’objectiu que es pretén assolir amb l’aprovació d’aquesta normativa reguladora és la
de disposar d’un Reglament municipal regulador de les prestacions d’urgència social
que permeti, en la mesura que sigui possible, donar resposta a la problemàtica
detallada al punt A de la present memòria i fixi els barems, criteris i procediments en
base als quals l’Ajuntament concedirà aquests ajuts.
L’establiment d’aquesta regulació esdevé en conseqüència, un instrument cabdal per
mantenir la cohesió social del municipi i garantir alhora el benestar individual, familiar i
l’accés a noves oportunitats a aquells col·lectius que, d’altra forma, tindrien un risc molt
elevat de ser expulsats del sistema.
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C – OBJECTIUS DE LA NORMA
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D –POSSIBLES
REGULADORES

SOLUCIONS

ALTERNATIVES

REGULADORES

O

NO

No es contemplen altres solucions alternatives o possibles respecte a l’aprovació d’un
Reglament que ha de regular el procediment de concessió i els criteris de valoració de
les situacions de necessitat d’urgència social, així com definir els destinataris i establir
els requisits que aquests han de reunir per poder accedir a les diferents prestacions.
L’Alcalde
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