Ajuntament de Peralada

Expdt. 49/2018
1.- Objecte.
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de les prestacions
econòmiques per situacions d’urgència social. Es tracta d’una prestació de caràcter
econòmic que té per finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es
troben les persones i/o famílies de Peralada i Vilanova de la Muga que no disposen de
recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions
d’aconseguir-los o rebre´ls d’altres fonts.
2.- Tipologia de les prestacions.
Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen la finalitat d’atendre situacions
de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com l’alimentació, el
vestit i l’allotjament i les necessitats educatives i de cura dels infants.
Així mateix, tenen per objecte pal·liar les necessitats urgents relatives a:


La carència o insuficiència de recursos econòmics relacionats amb l’habitatge
habitual i que formin part dels següents conceptes: subministraments bàsics
(aigua, gas i electricitat) i el correcte funcionament de les instal·lacions
bàsiques així com l’alta de consum d’energia elèctrica, l’escomesa d’aigua o la
contractació del gas en l’habitatge habitual i reparacions imprescindibles per
l’habitabilitat de la vivenda. En persones majors de 65 anys també s’entén com
a bàsic el telèfon fix; ajudes per reparacions no estructurals o adaptació de
l’habitatge habitual per proporcionar nivells mínims d’habitabilitat; ajudes per
l’adquisició d’equipament bàsic de primera necessitat per l’habitatge habitual;
despeses per fer front a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge en casos
de força major (catàstrofe, higiene, ruïna...); ajuts a allotjaments temporals
(puntuals i transitoris) en casos d’extrema necessitat i situacions d’emergència
social; ajuts pel manteniment de l’habitatge habitual, de manera excepcional,
sempre que existeixin garanties de continuïtat en el mateix i quan no sigui
possible, pel motiu que sigui, accedir als ajuts amb la mateixa finalitat d’altres
administracions.



Les despeses relacionades amb la prevenció i el manteniment de la salut i
l’atenció primària, sempre que siguin per prescripció facultativa provinent de la
sanitat pública: medicaments; tractaments mèdics no coberts per la sanitat
pública; ajuts de transport per al correcte seguiment de tractaments mèdics;
ajuts per material ortopèdic, audífons, ulleres o similars no coberts per la
sanitat pública.



Les despeses relacionades amb les necessitats bàsiques d’alimentació:
alimentació i necessitats bàsiques de subsistència; ajudes per alimentació
infantil i higiene/lactància; dietes especials, establertes per prescripció
facultativa de la sanitat pública.



Els ajuts per escolarització d’infants de 0 a 3 anys a la llar d’infants municipal, a
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS A LES FAMÍLIES QUE ES
TROBEN EN SITUACIÓ ECONÒMICA DESAFAVORIDA – ANY 2018.
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fi i efecte de minorar la quota de la mensualitat de l’horari base de la llar
d’infants a càrrec de les famílies. En cap cas serà objecte de la subvenció la
matrícula, servei de menjador, ni servei de “bon dia”, d’ampliació d’horari, ni
serveis extraordinaris.
Altres situacions relacionades amb la manca de recursos de caràcter urgent:
atenció de situacions de caire excepcional i no periòdiques, no contemplades
per cap dels epígrafs anteriors o per qualsevol altre tipus de prestació o ajuda
de l’administració, valorades pels equips tècnics dels serveis socials d’atenció
primària.

3.- Requisits que han de reunir els beneficiaris.
Podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions a què es refereixen
aquestes bases les persones físiques que tramitin la corresponent sol·licitud d’acord
amb el punt segon de les mateixes i que compleixin les condicions i els requisits
següents (degudament acreditats):
a. Que els sol·licitants hagin esgotat les possibilitats d’obtenir prestacions
econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la necessitat
sorgida.
b. Que els sol·licitants de les esmentades prestacions, ho demanin per escrit segons la
instància normalitzada i facilitin tota la documentació i/o informació requerida per a la
seva valoració social i econòmica.
c. Que els destinataris de les esmentades prestacions estigui empadronats en el terme
municipal de Peralada i Vilanova de la Muga, per un període mínim i continuat (sense
interrupcions) de 12 mesos

e. Que, un cop aplicats els barems econòmics i socials, els i les beneficiàries tinguin
dret a percebre la part corresponent de la prestació econòmica.
f. Seguir un pla de treball amb l’àrea de serveis socials.
En el cas de què el/s sol·licitant/s ho autoritzi degudament només caldrà acreditar
aquelles dades que no estiguin a disposició de l’administració municipal.
4.- Requisits de les sol·licituds.
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Peralada amb model
d’instància normalitzat, en la qual s’haurà de fer constar el següent:




Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa.
Identificació de qui ha de ser el beneficiari de la subvenció (amb expressió del
seu DNI o NIF).
Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís
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d. En el cas de sol·licitar l’ajut per la llar d’infants municipal, tenir un fill matriculat a la
llar d’infants municipal en el curs 2017-2018 i/o 2018-2019 i ser subjecte passiu de la
taxa de prestació del servei.
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de comunicar a l’Ajuntament les que s’obtinguin en el futur.
Compromís de complir les condicions de la subvenció.

Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits:









Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència del sol·licitant
Certificat de convivència i empadronament en què s’especifiqui l’antiguitat del
padró de la persona, i la totalitat dels membres que hi viuen (aquest document
s’ha de demanar a les oficines municipals de l’Ajuntament de Peralada).
Original i fotocòpia dels tres últims rebuts de lloguer o hipoteca satisfets;
en cas de vivendes de lloguer, original i fotocòpia del contracte de lloguer
en cas de propietat , l’últim rebut de l’IBI.
Certificat de béns de la persona demandant.
Original i fotocòpia dels justificants d'ingressos de tots els membres de la unitat
familiar majors de 16 anys:

Si treballen:






Últims tres fulls de salari
Certificat de la declaració presentada de l’ IRPF de l’exercici anterior. En el cas
que no s’hagi fet la declaració de l’ IRPF de l’exercici anterior, s’ha d’aportar:
Original d’Hisenda d’un certificat de no presentació de la declaració.
Certificat de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual
s’especifica les bases de cotització
Si es treballa sense contracte, declaració jurada d’ingressos.





Certificat de percepcions on consti si és perceptor de subsidi i de l’import de la
prestació (aquest document s’ha de demanar a l’oficina de l’ OTG)
Certificat de vida laboral (aquest document s’ha de demanar a l’oficina de la
Tresoreria de la Seguretat Social)
Certificat de l’ OTG d’inscripció on s’especifiqui l’antiguitat que ha de
correspondre com a màxim a 10 dies després de l’extinció de l’últim contracte
laboral.

Si són pensionistes:


Certificat de pensió (aquest document s’ha de demanar a l’Institut Nacional de
la Seguretat Social.

6. Altres:
1.- Per cada membre de la unitat familiar disminuït:
-Reconeixement de disminució (ICASS) o resolució d’invalidesa de la seguretat social (
només menors de 65anys).
2.- En cas d’infant en acolliment:
- Resolució de la DGAIA o document legal que ho acrediti.
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Aturats:
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3.- Original i fotocòpia del llibre de família amb tots els components.
- Carnet de família nombrosa i/o monoparental, si s’escau.
4.- En cas de separació o divorci dels progenitors:
- Sentència judicial de separació o divorci quan el progenitor obligat efectua el
pagament de la pensió d’aliments.
- Original i fotocòpia de denúncia per incompliment del pagament de la pensió per a
aliments de la sentència judicial.
5.- En cas de persones empadronades que no pertanyen a la unitat familiar:
- Aportar la documentació econòmica descrita en els punts anteriors segons
correspongui.
6.-En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del
grau de dependència. En cas de haver-la rebut, la sol·licitud i l’informe mèdic
corresponent.
7.- En casos de dones víctimes de violència de gènere, la documentació acreditativa,
d’acord amb les previsions de l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista.
8.- Dades bancàries, on es podrà transferir, si s’escau, l’ import de la prestació.
9.- Declaració jurada de no ser propietari d’un segon habitatge.



D’una banda pel què fa als criteris econòmics, els ingressos mensuals per
membre de la unitat familiar no poden superar el IRSC (indicador de renda de
suficiència de Catalunya) que serà el que fixi anualment la Generalitat de
Catalunya en la Llei de pressupostos de la Generalitat. A la data d’aprovació de
les bases aquest índex és de 569,12 € mensuals.



Dels ingressos i/o prestacions socials que acrediti la unitat familiar (sous,
pensions, pensions de manutenció en cas de separació,...) es descompten les
despeses derivades de l’habitatge (rebut de lloguer o crèdit hipotecari). La part
restant es divideix pel nombre de persones de la unitat familiar.



D’altra banda els criteris de tipus social, és a dir, la detecció per part dels
professionals dels Serveis Socials Bàsics de diverses necessitats i/o
problemàtiques, que comportaran un treball social i educatiu amb la persona o
família per tal de millorar la seva situació. En aquests casos, la concessió de
l’ajut econòmic, implica una contraprestació per part del demandant de l’ajut
per tal d’implicar-se en el procés de canvi de la seva situació.

Criteris econòmics:
Els criteris econòmics es valoren en funció de la renda personal dels membres d’una
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5.- Criteris d’atorgament.
S’estableixen els següents criteris per valorar la concessió de les prestacions
econòmiques d’urgència social:
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mateixa unitat familiar. Aquesta renda s’obté aplicant la següent fórmula:
Renda unitat familiar – despeses habitatge (lloguer o hipoteca)*
X=renda personal=--------------------------------------------------------------------------------------Nombre de persones de la unitat familiar
(*) Per aquest càlcul només es tindrà en compte com a despesa de lloguer o hipoteca
fins a un màxim de 500 € al mes, encara que la despesa real sigui major.
Serà condició indispensable per optar a aquest ajut que la renda personal obtinguda
no superi el IRSC.
La puntuació per valorar la situació econòmica la determinarà la Renda per càpita
mensual, que s’obtindrà de dividir la renda familiar mensual entre el nombre de
membres de la família.
Taula de valoració per la puntuació econòmica
Renda per càpita mensual
Fins al 50% de l’IRSC
Entre el 25% i el 50% de l’IRSC
Inferior al 25% de l’IRSC

Punts
3
4
5

Criteris socials.

Taula de puntuació per la valoració social
Punts
1. Composició familiar
1 punt
Família nombrosa
0,25 punts
Família monoparental
0,25 punts
Família amb causes sobrevingudes
0,25 punts
Persones soles sense suport familiar, veïnal o social
0,25 punts
2. Situació socio-familiar
2 punts
Persones amb discapacitat, dependència o problemes 0,25 punts
greus de salut
Situacions de violència de gènere al nucli familiar
0,25 punts
Dificultats d’inserció laboral, per edat o altres motius
0,25 punts
Recerca activa d’ocupació
0,25 punts
Família en seguiment i en la que es consideri l’ajut 0,25 punts
com un recurs
Famílies amb infants i joves en processos de formació 0,25 punts
Problemes d’habitatge
0,25 punts
Persones en seguiment de recursos especialitzats
0,25 punts
3. Situació social de risc
2 punts
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S’efectuarà una valoració social en funció dels següents indicadors:
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Agregat negatiu: L’incompliment dels acords establerts amb la treballadora o
l’educador social, així com la manca de motivació familiar pel què fa a la millora de la
seva situació social i econòmica restarà 1 punt.
3.- Import de les ajudes.
Les prestacions d’urgència social finançaran una part del cost econòmic sobre la qual
s’atorga l’ajuda econòmica, i aquesta part serà puntuada segons el resultat de la suma
de la valoració econòmica i la valoració social (fins a un màxim de 10 punts).
El percentatge de la prestació es determinarà segons la següent taula:
De 3 a 5 punts
De 5,25 a 6 punts
De 6,25 a 7 punts
De 7,25 a 8 punts
De 8,25 a 10 punts

50 %
60 %
70 %
80 %
100 %

L’import dels ajuts econòmics d’urgència social, amb caràcter general, no superarà els
600 € anuals per unitat familiar.
Serà excloent de la prestació ser propietari d’una segona residència.

En cas que s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, es podrà donar als
sol·licitants un termini de 10 dies hàbils, per solucionar els defectes o omissions o per
ampliar la informació.
La resolució es dictarà i notificarà, expressament, en el termini màxim de tres mesos
des de la finalització del termini per la presentació de les sol·licituds.
En cas que es produís el venciment del termini de resolució sense que se’ls hagués
notificat res, es legitima als interessats per entendre desestimades les seves
sol·licituds per silenci administratiu.
7.- Pagament.
El pagament dels ajuts s’efectuarà mitjançant transferència bancària, segons les
previsions econòmiques de l’Ajuntament de Peralada i tenint en compte la naturalesa
de la prestació.
8.- Quantia de la prestació i partida pressupostària.
La concessió de les diferents subvencions hauran d’anar amb càrrec a les partides
corresponents del pressupost municipal vigent. Concretament, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1.231.48001 Ajuts extraordinaris a famílies i entitats sense ànim de
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6.- Termini de presentació de les sol·licituds:
La documentació, juntament amb l’imprès de sol·licitud s’ha de presentar al registre
general d’entrada de l’ajuntament, de dilluns a divendres i dins l’horari d’atenció al
públic. Per les característiques d’aquests ajuts la seva concessió es podrà realitzar al
llarg de tot l’exercici, subjecte a la disponibilitat pressupostària existent.

Ajuntament de Peralada
lucre, amb una consignació de 2.000 € pel 2018.
9.- Publicitat de la Convocatòria.
Una vegada aprovades les bases pel Ple de la Corporació es faran públiques al Butlletí
Oficial de la Província i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
10.- Òrgan competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de
concessió.
Les sol·licituds presentades es valoraran a fi i efecte de determinar que acompleixen
els requisits generals establerts a l’Ordenança i d’acord amb els criteris d’atorgament
específics establerts a les presents bases.
La baremació de les sol·licituds es realitzarà des de l’assistent social de l’Ajuntament
de Peralada que depèn del CCAE (o denegació) de prestació i el corresponent informe
Social que doni fe – o no – de la necessitat social i/o econòmica de la demanda.
L’esmentada proposta de prestació serà degudament elevada a la Regidora de
Benestar Social, qui impulsarà l’expedient per tal que sigui resolt per l’òrgan
competent.
Arribats en aquest punt, la Junta de Govern Local serà l’òrgan competent per resoldre
l’expedient.
L’expedient aprovat a la Junta de Govern es comunicarà al sol·licitant, al Regidor de
Benestar Social i al Secretari – Interventor/a.
Disposició final primera.
En tot allò no contemplat en aquestes bases s’estarà al que disposi l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament de Peralada i la Llei 38/2003, de 17 de
novembre , general de subvencions i el seu reglament.

L’alcalde
Pere Torrent Martín
(signatura electrònica)
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Peralada, a la data de la signatura electrònica

