BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS “D’URGÈNCIA” PER DIVERSOS CONCEPTES A
PERSONES I/O FAMÍLIES EN PRECARIETAT ECONÒMICA EN TRACTAMENT DELS SERVEIS SOCIALS
1

Objecte:

Les següents bases regularan les prestacions econòmiques que el Consell Comarcal de la Segarra
concedirà a persones de la comarca de la Segarra per atendre necessitats socials bàsiques i el seu
procediment de concessió.
2

Marc legal:

Aquestes bases deriven 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.
Em matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar l’actuació de
l’administració territorial bàsica el present reglament és subsidiari de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, així com de la Llei 38/2003, d 17 de novembre,
General de Subvencions, la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic en
matèria de relació amb entitats quan les mateixes són prestadores de serveis d’ajuda a la ciutadania i
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
3

Dotació pressupostària:

La concessió dels ajuts anirà determinada a la disponibilitat pressupostària anual del Consell
Comarcal de la Segarra i es basarà en els programes establerts entre:
- El Departament de Benestar Social Família i el Consell Comarcal de la Segarra mitjançant el
Contracte – Programa establert anualment, en el concepte d’ajuts d’urgència i altres conceptes
vinculats en l’atenció a infants i famílies en situació de vulnerabilitat social.
- Altres col·laboracions d’altres administracions públiques o entitats privades o donacions , l’objecte
del qual s’adeqüi a les modalitats de prestació d’aquest reglament.
Un cop exhaurit el crèdit pressupostari anual existent no és podrà concedir cap ajut i les sol·licituds no
ateses per manca de disponibilitat pressupostària durant l’any de presentació de la sol·licitud es
tindran per sol·licituds el proper exercici, sempre que s’acrediti el compliments dels requisits.

4

Concepte d’urgència social

És la carència o insuficiència de recursos econòmics per a cobrir les necessitats socials bàsiques i no
disposar de condicions d’aconseguir-los de forma immediata o rebre’ls d’ altres fonts.
Com a criteri general, s’hauran d’haver esgotat totes les possibilitats d’ajuts econòmics a les que
l’usuari/a tingui dret i correspongui a altres administracions i/o s’hagi acordat amb institucions
d’iniciativa social.
5

Modalitats de prestació

Accés o manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses de manteniment derivades del
mateix:


Garantir els subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat) i el correcte funcionament de les
instal·lacions bàsiques així com l’alta de consum d’energia elèctrica, l’escomesa d’aigua o al
contractació del gas en l’ habitatge habitual.



Lloguers endarrerits i ajudes per lloguer o hipoteca d’habitatge habitual, quan existeixen garanties
de continuïtat la mateixa.



Despeses per fer front a la pèrdua temporal o permanent de l’habitatge per desnonament,
llançaments, ruïna, higiene, catàstrofe o altes causes e força major.



Ajuts a allotjaments temporals (puntuals i transitoris) en casos d’extrema necessitats i situacions
d’emergència social.



Ajudes per reparacions o adaptacions de l’habitatge habitual per proporcionar nivells mínims
d’habitabilitat.



Ajudes per l’adquisició d’equipament bàsic de primera necessitat per l’habitatge habitual.



Ajuts a allotjaments permanents en cas de persones grans soles i sense familiars amb obligació
de dret d’aliments, quan requereixin una atenció personal, mèdica i social continuada i no pot ser
prestada en el seu domicili habitual per manca de condicions i/o insalubritat.

Necessitats bàsiques d’alimentació i higiene i despeses farmacèutiques


Ajudes per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència



Ajudes per higiene personal i domèstica.



Ajudes per alimentació infantil i higiene/lactància



Ajuts per compra de medicaments amb prescripció mèdica per necessitat urgent a causa de
malaltia

Altres:


Es podran incloure despeses sanitàries i de transport i altres situacions urgents que no puguin ser
ateses per cap dels conceptes en els epígrafs anteriors o per qualsevol altre tipus e prestació i/o
ajuda, ajustant-se en aquests casos . la quantia de l’ajuda a la necessitat plantejada

6

Prestacions :

La cobertura de les necessitats bàsiques es poden realitzar a través de prestacions econòmiques i en
especies.
a. Prestacions econòmiques. Destinades a la cobertura de necessitats bàsiques que s’atorguen
a la persona beneficiària o al proveïdor del servei, pel pagament de deutes o la compra de
serveis i/o productes.
b. Prestacions en espècie. Faciliten els productes a l’usuari, bé directament a través d’empreses
proveïdores o d’entitats d’iniciativa social.
7

Quantia màxima dels ajuts

Una persona i/o unitat familiar pot presentar més d’una sol·licitud anual si és justifica la necessitat i
compleix els requisits en cada sol·licitud.
L’ import màxim del total dels ajuts, pels quals es podrà beneficiar cada unitat familiar (formada per
una o més persones) no podrà superar conjuntament els 2.000€ anuals.
8. Valoració de la situació de necessitat
És l’element definitori bàsic per a poder tenir accés a les prestacions d’urgència social i s’ha de fer
tenint en compte les condicions econòmiques,socials i familiars del beneficiari o beneficiària.
Les situacions d’urgència social són valorades pels serveis socials bàsics, tenint prioritat les persones
o unitats que tenen a càrrec menors, persones dependents o discapacitades.
Atesa la limitació pressupostària dels ajuts seran els serveis socials bàsics qui prioritzaran les
sol·licituds objecte d’atenció, atenent la 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, es
podrà demanar la vista de l’expedient que ha estat instruït per la concessió de l’ajut.

9. Persones Beneficiàries, requisits i obligacions
9.1. Persones beneficiàries
Podrà ser beneficiària qualsevol persona i/o família que es trobin en una situació de dificultat
socioeconòmica i per les quals els ajuts establerts siguin necessaris per tal de contenir i/o evitar
l’empitjorament de la situació.
Tindran accés prioritari les persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social o, en el seu defecte,
es defensen bens jurídics absolutament fonamentals com ho són, per exemple, la presència d’infants
en famílies o unitats de convivència subjectes de la prestació, les persones dependents o que
presenten discapacitat, en compliment de l’art. 30 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de
caràcter econòmics
9.2 Requisits:


Ser major de 18 anys o estar emancipades legalment o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit
legal d’emancipació



Que estigui en una situació de necessitat social greu.



Que la necessitat s’ajusti a la tipologia dels ajuts establerts



Que es trobi empadronat i resideixi als municipis de la comarca de la Segarra*



Que es trobi en seguiment dels serveis socials bàsics comarcals



Preferentment, que hi hagi expectatives de recuperació de la situació



No disposar de béns



No disposar de bens mobles ,immobles –diferents a l’habitatge habitual , envers els quals es
disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit. Amb caràcter general no disposar de recursos
alternatius que demostrin l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual
se sol·licita l’ajut.



No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir
la necessitat sorgida.
*De forma excepcional es podrà atendre una situació d’urgència -l’ omissió de la qual posi en
perill la salut de la persona o vulneri drets fonamentals- de persones no empadronades ni
residents a la comarca.

9.3 Obligacions de les persones beneficiàries


Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les ajudes



Comunicar als serveis socials bàsics les variacions o canvis existents en al situació social i
econòmica de la persona o de la unitat de convivència que pugui modificar les circumstàncies que
van donar lloc a la sol·licitud i resolució.



Destinar la prestació ala finalitat que la va motivar.



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 demandant.



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.



Justificar l’ajuda mitjançant la presentació de les factures acreditatives de la despesa.



Comunicar als serveis socials bàsics l’obtenció d’altres ajudes per la mateixa finalitat.



Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï el Consell Comarcal i
facilitar quanta informació i documentació li sigui requerida.



Reintegrar els imports concedits quan no s’apliquin per les finalitat que van ser concedits.



Mantenir l’empadronament i la residència efectiva en els municipis de la comarca de la Segarra
durant el temps de percepció de l’ajuda.



No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions ,i especialment, que compleixo els requisits d’estar al corrent
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

10. Valoració econòmica
10.1 Per valorar els ingressos es tindrà en compte:


Ingressos de treball per compte aliena



Beneficis i pèrdues de treball per compte pròpia



Prestacions social



Rendes de capital i de la propietat



Ingressos percebuts per infants i/o persones amb dependència i/o discapacitat



Altres

La renda per càpita mensual és la que determinarà la puntuació en aquest apartat i es calcularà:
Ingressos familiars anuals
------------------------------------------------ = Renda Familiar Mensual
12 mesos
Ingressos familiars anuals
------------------------------------------------------ = Renda Familiar Mensual
Nombre de membres família
Puntuació establerta per a l’any 2013 de renda per càpita mensual:


Menys de 114,32 €

5 punts



De 114,33 € a 228,15 €

4 punts



De 228,16 € a 341,98 €

3 punts



De 341,99 € a 455,81 €

2 punts



De 455,82 € a 569,12 €

1 punt



Més de 569,12 €

0 punts

10.2 Situació sociofamiliar
Els professionals del servei bàsic d’atenció social (treballadors/es socials i educadors/es socials)
tindran en compte els indicadors agregats referits al tipus de situació familiar i social, per tal de poder
valorar el grau de necessitat i/o urgència.
Agregats positius
a. Atur sense prestació i dificultats d’integració laboral

1 punt

b. Situació familiar:


Família monoparental amb carnet

2 punts



Família nombrosa amb carnet

1 punt



Causes sobrevingudes

1 punt

(família en tràmits de separació i/o divorci en l’any en curs, mort d’algun progenitor,
altres).

entre

c. Habitatge:

1 punt

( deutes lloguer i/o hipoteca, males condicions de la vivenda ,manca de materials, amuntegament...
d. Problemes de salut de qualsevol dels membres de la unitat familiar:

1 punt

(problemes greus de salut, discapacitat o dependència que incideixen en la dinàmica relacional de la
família)
e. Situacions social de risc:


Nens en seguiment per part de l’EAIA i/o Justícia Juvenil



Altres situacions de negligència o risc greu que es detallin a l’informe social per a rebre
atencions



1 punt
1 punt

Maltractaments

1 punt

Puntuacions:
5 punts

100% a càrrec del Consell Comarcal

4 punts

80% a càrrec del Consell Comarcal

3 punts

60% a càrrec del Consell Comarcal

2 punts

40% a càrrec del Consell Comarcal

1 punt

20% a càrrec del Consell Comarcal

*Membres computables econòmicament: (l’aclariment de l’asterisc està per davant de l’asterisc
que és al punt següent)


Pare i mare o persona encarregada de la guarda i protecció de l’Infant



El sol·licitant, els germans i en el cas de disminució i/o dependència les prestacions que
percebin per aquesta situació.



En el cas de divorci, separació legal o de fet, no es considera membre computable el
cònjuge que no conviu amb el sol·licitant de l’ajuda, però es tindran en compte els
ingressos de la pensió d’aliments.



Es considerarà membre computable, la persona vinculada amb la relació estable de
convivència.

11. Tramitació i resolució
Els serveis socials bàsics del Consell Comarcal de la Segarra donaran la informació i facilitaran els
impresos a les persones i/o famílies que compleixin el perfil de les bases.
La persona i/o família haurà de portar la sol·licitud als serveis socials del seu municipi acompanyada
de la documentació següent:
1. NIF o NIE del pare i la mare o dels tutors legals.
2. Llibre de família i si s’escau llibre de família nombrosa.
3. Certificat d’empadronament i convivència.
4. Declaració del IRPF de tots els membres computables*.
5. En cas de no disposar de declaració de renda cal presentar certificats dels ingressos
obtinguts per qualsevol concepte (treball, atur, pensions, interessos bancaris,...) a més d’una
vida laboral, expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social , de tots els membres
majors d’edat de la família.
6. Certificat d’ingressos dels conceptes que no siguin d’obligació introduir-los a les declaracions
de renda (pensions per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, pensions
d’aliments...).
7. En el cas que la persona sol·licitant o altre membre de la família, pateixi algun tipus de
minusvalia o discapacitat , dictamen de valoració del grau de miniusvalia certificat per l’
ICASS o òrgan o entitat que correspongui. Si existeix una valoració de dependència s’aportarà
el certificat corresponent.
8. En el cas de separació o divorci, document notarial, els justificants d’interposició de la
demanda, la sentència judicial o altres documents que demostrin aquesta situació.
9. Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments (en cas de separació i quan
no es compleix aquesta mesura)
10. Justificació de les despeses fixes mensuals: contracte de lloguer d’habitatge, últims rebuts de
préstecs bancaris, despeses d’aigua, llum i gas.
11. Certificat de l’ OTG que acrediti si perceben prestació per atur de tots els membres adults de
la unitat de convivència i del import de la prestació o , en el seu cas certificat negatiu.
12. Certificat de rebre altres prestacions socials.
13. A més la persona demandant autoritzarà al Consell Comarcal de la Segarra a sol·licitar
informació fiscal a l’ Agència Tributària.

14. 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.
Documentació específica:
-Per ajuda econòmica de pagament d’ habitatge habitual, depenent del motiu de la prestació i a
determinar pel personal tècnic de referència dels serveis socials bàsics comarcals:


Justificant acreditatiu del deute de l’habitatge



Contracte i factures de lloguer



Justificació de reserva de pis de lloguer



Resolució judicial acordant el desnonament o l’embargament de l’habitatge



Fotocopia del darrer rebut de lloguer o hipoteca



Sol·licitud d’habitatge de titularitat pública, en el seu cas

-Pel pagament de llum, aigua i gas, allotjament temporal, pel concepte pel qual es sol·licita l’ajuda,
aportar factures pendents de pagament i avis , si es dona el cas, de tall de subministrament per
manca de pagament.
-Domiciliació bancària, degudament complimentada per l’entitat financera.
No aportar la documentació sol·licitada pot ser motiu de denegació de l’ajut.
Resolució:
Un cop signada la sol·licitud i presentada tota la documentació requerida, els serveis socials en faran
l’ estudi i la valoració. El termini de la resolució tècnica serà d’un màxim d’un mes des de la data de la
sol·licitud. Un cop resolt per part dels serveis socials bàsics, el president del Consell Comarcal de la
Segarra emetrà una resolució aprovant l’ajut, que posteriorment serà ratificada pel Ple.
En qualsevol moment es podrà requerir als sol·licitants per fer els aclariments sobre la documentació
presentada i es podrà valorar de nou la sol·licitud sempre que es consideri necessari.

En cas que la situació econòmica familiar hagi canviat respecte a la declaració de l’últim exercici d’
IRPF, es podrà tornar a fer la puntuació de la sol·licitud, sempre que quedi justificada la nova situació,
d’acord amb els documents justificatius que pugui requerir el President del Consell Comarcal.
Els serveis socials d’atenció primària podran establir terminis de revisió de la situació
socioeconòmica en cada cas.
El pagament dels ajuts sempre que sigui possible es realitzarà directament a l’entitat, servei,
empresa que gestioni/organitzi l’activitat subvencionada. En els casos que no sigui possible es
pagarà directament a la persona beneficiària i es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.
Les ajudes que s’atorguin s’abonaran d’acord amb la dotació pressupostària que es destini per
aquest concepte fins esgotament d’aquesta.
En cas d’haver-hi més sol·licituds que dotació pressupostària, s’aniran concedint per ordre de
puntuació.
12.Terminis per sol·licitar l’ajut
Es podrà sol·licitar aquests ajuts econòmics durant l’any 2012 i posteriors
L’ajut tindrà efecte a partir del més següent al qual s’ha presentat la sol·licitud complerta.
Aquest reglament entrarà en vigor a partir de l’aprovació del Ple i podrà ser prorrogat si existeix
partida pressupostària per aquest concepte.
13. Coordinació amb les entitats d’iniciativa social
Per tal d’unificar criteris d’actuació i facilitar el treball social en els municipis es recomana impulsar la
implantació de Plans Locals d’Inclusió Social i/o la creació de Taules de Coordinació Social Local a
través dels corresponents convenis de col·laboració amb les entitats d’Iniciativa Social que operen en
el territori.
14. Valoració de l’usuari
Anualment es passarà una enquesta per valorar la satisfacció d’un percentatge d’usuaris d’aquest
ajut.

SOL·LICITUD D’AJUT
Ajuts econòmics d’urgència per diversos conceptes a persones i/o famílies en precarietat econòmica
en tractament dels serveis socials
Any 2013
SOL·LICITANT
Nom:
DNI:

Cognoms:
Telèfon:

Domicili
Adreça:
Població:

Municipi:

Persona beneficiària
Nom

Cognoms

Relació de parentiu

Sexe
(H/D)

Tipus d’ajut que es sol·licita

SOL·LICITO:
Ajuts econòmics d’urgència per diversos conceptes a persones i/o famílies en precarietat econòmica
en tractament dels serveis socials (cal presentar documentació)
i DECLARO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes
Que tinc l’obligació de comunicar al Consell Comarcal de la Segarra qualsevol variació que pogués produir-se
Que em comprometo a aportar qualsevol document i que estic assabentat/da que l’aportació de dades o documents falsejats o
inexactes podrà ser motiu per cancel·lar o deixar sense efecte la meva sol·licitud sense perjudici que es puguin emprendre les
accions legals procedents.
Que el Consell Comarcal de la Segarra sigui dipositari de les meves dades i les utilitzi per la finalitat d’aquesta sol·licitud, d’acord
amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. Totes les dades
personals facilitades pels sol·licitants s’utilitzaran amb l’exclusiva finalitat de servir per a valorar la concessió de l’ajut sol·licitat.
Que aquestes dades podran ser cedides a tercers únicament per a la gestió dels recursos socials, educatius i/o sanitaris
necessaris per a la gestió integral del seu cas, per ordre judicial i en compliment de la legislació vigent.
Que no hem trobo en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i especialment, que compleixo els requisits d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

,

de

del 20

(signatura)

IL·LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

Documentació sol·licitada:
15. NIF o NIE del pare i la mare o dels tutors legals.
16. Llibre de família i si s’escau llibre de família nombrosa.
17. Certificat d’empadronament i convivència.
18. Declaració del IRPF de tots els membres computables*.
19. En cas de no disposar de declaració de renda cal presentar certificats dels ingressos obtinguts per qualsevol concepte (treball,
atur, pensions, interessos bancaris,...) a més d’una vida laboral, expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social , de
tots els membres majors d’edat de la família.
20. Certificat d’ingressos dels conceptes que no siguin d’obligació introduir-los a les declaracions de renda (pensions per incapacitat
permanent absoluta o gran invalidesa, pensions d’aliments...).
21. En el cas que la persona sol·licitant o altre membre de la família, pateixi algun tipus de minusvalia o discapacitat , dictamen de
valoració del grau de minusvalia certificat per l’ ICASS o òrgan o entitat que correspongui. Si existeix una valoració de
dependència s’aportarà el certificat corresponent.
22. En el cas de separació o divorci, document notarial, els justificants d’interposició de la demanda, la sentència judicial o altres
documents que demostrin aquesta situació.
23. Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments (en cas de separació i quan no es compleix aquesta mesura)
24. Justificació de les despeses fixes mensuals: contracte de lloguer d’habitatge, últims rebuts de préstecs bancaris, despeses
d’aigua, llum i gas.
25. Certificat de l’ OTG que acrediti si perceben prestació per atur de tots els membres adults de la unitat de convivència i del import
de la prestació o , en el seu cas certificat negatiu.
26. Certificat de rebre altres prestacions socials.
27. A més la persona demandant autoritzarà al Consell Comarcal de la Segarra a sol·licitar informació fiscal a l’ Agència Tributària.
28. 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.
Documentació específica:
-Per ajuda econòmica de pagament d’ habitatge habitual, depenent del motiu de la prestació i a determinar pel personal tècnic de
referència dels serveis socials bàsics comarcals:


Justificant acreditatiu del deute de l’habitatge



Contracte i factures de lloguer



Justificació de reserva de pis de lloguer



Resolució judicial acordant el desnonament o l’embargament de l’habitatge



Fotocopia del darrer rebut de lloguer o hipoteca



Sol·licitud d’habitatge de titularitat pública, en el seu cas

-Pel pagament de llum, aigua i gas, allotjament temporal, pel concepte pel qual es sol·licita l’ajuda, aportar factures pendents de pagament i
avis , si es dona el cas, de tall de subministrament per manca de pagament.
-Domiciliació bancària, degudament complimentada per l’entitat financera.
No aportar la documentació sol·licitada pot ser motiu de denegació de l’ajut.
*Membres computables:
-

Pare i mare o persona encarregada de la guarda i protecció de l’Infant

-

El sol·licitant, els germans i en el cas de disminució i/o dependència les prestacions que percebin per aquesta situació.

-

En el cas de divorci, separació legal o de fet, no es considera membre computable el cònjuge que no conviu amb el sol·licitant de

-

Es considerarà membre computable, la persona vinculada amb la relació estable de convivència.

l’ajuda, però es tindran en compte els ingressos de la pensió d’aliments.

INFORMES DELS SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA
DENEGACIÓ 

Motiu: Per superar barem econòmic 
No aportar la documentació requerida 
Altres motius: .....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
APROVACIÓ 
Percentatge d’ajut:

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

Import de l’activitat _________________________
Import a subvencionar ______________________
Aportació de la família a l’activitat _____________
Entitat Beneficiària _________________________
L’ Informe de l’ajut és en l’expedient familiar de l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària.
Aquesta Sol·licitud, documentació i la resolució, s’ajusta al reglament vigent objecte de la tipologia de
l’ajut.

Signa:
Càrrec:
Data:

