ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES AJUDES
D’EMERGÈNCIA SOCIAL
Els serveis socials municipals tenen com una de les seves funcions i tasques
més consolidades la de proporcionar atenció i ajuda a persones que travessen
per una situació vital de dificultat, derivada en la majoria dels casos per la
impossibilitat de fer front a determinades despeses que o bé són necessàries
per al manteniment d’una forma de vida compatible amb la dignitat a què tota
persona té dret o que inclús són necessàries, en determinades ocasions, per a
la supervivència.
La seva competència ve determinada de conformitat amb el que preveu la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, els serveis mínims d’avaluació i
informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en
situació o risc d’exclusió social” Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local d’acord amb la Disposició Transitòria 2ª, raó de ser de la
present ordenança donat la natura reglamentària de la mateixa.
El procediment que s’ha de seguir no és el general de concurrència competitiva
que fixa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, perquè
resulta implícita en les prestacions a concedir i en les condicions socials dels
beneficiaris les raons d'interès públic social, humanitàries i altres que dificulten
una convocatòria pública de conformitat amb el que estableix l’article 22.2 c) de
l’esmentada Llei. L’Ajuntament, com a administració pública, precisa disposar
d’una ordenança àgil i efectiva, perquè pugui conciliar-se l’atenció a les
persones en situació d’emergència social amb la normativa i els procediments
propis de l’administració i els que s’apliquen en aquests casos.
La present ordenança tracta d’unir ambdós requisits -atenció efectiva a les
necessitats socials i el compliment normatiu- posant especial èmfasi en l’agilitat
del procediment ja que una part important de l’eficàcia de la prestació
econòmica resideix en que pugui ser coberta amb immediatesa i atenent la
urgència que en determinats casos es planteja.
TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article1.- Règim Jurídic
La concessió de les prestacions municipals sota la denominació d’emergència
social, es regiran per allò que s’ha disposat, en la Llei 38/2003 General de
Subvencions, en la present Ordenança, en les disposicions que s’adopten per a
la seva aplicació i desenvolupament.
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Article 2.- Objecte
Constitueix l’objecte d'aquesta ordenança l’atorgament d’una prestació
econòmica destinada a sufragar despeses específiques de caràcter
extraordinari, necessàries per a prevenir, evitar o pal·liar situacions carencials,
urgències socials o situacions de marginació social.
Estan dirigides a persones individuals o unitats familiars que no tinguin mitjans i
en les que concorrin factors de risc, sent sempre un suport a la intervenció
social.
Article 3.- Criteris generals per a la concessió de les ajudes
Per a la concessió d’ajudes econòmiques s’hauran de complir els següents
criteris generals:
a) Situacions acreditades de necessitat
b) Que la necessitat objecte de l’ajuda estigui valorada per un tècnic de serveis
socials i integrada en un procés d’intervenció social.
Article 4.- Tipologia i característiques de les prestacions econòmiques
individuals
Atenent a la forma de pagament les prestacions podran ser:

Segons el mode de percepció, les prestacions podran ser:
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant vals per valor de 5 € que
entregarà l’Ajuntament directament al beneficiari de l’ajut i aquest els
presentarà a l’establiment comercial de Bellvei on realitzi la compra.
Posteriorment, l’establiment facturarà els vals dipositats pel beneficiari,
entregant la factura corresponent amb els vals adjunts, fent constar el número
d’expedient de l’interessat.
Per el pagament directe a empreses subministradores del servei o altres
conceptes de pagament directe cal adjuntar el document de conformitat de
l’usuari de pagament a tercers.
Article 5.- Incompatibilitats de les ajudes
Serà incompatible la concessió de l’ajuda econòmica amb l’ús gratuït de serveis
que cobreixin les mateixes necessitats.
Així mateix no podran atorgar-se ajudes pel mateix concepte que hagin estat
concedides per altres Administracions, organisme públic o privat subvencionat.
S’exceptuarà aquest últim requisit si l’ajuda concedida no resolgués la
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I. prestacions de pagament únic, són ajudes de caràcter puntual.
II. prestacions de pagament fraccionat, que contemplen 2 o més pagaments a
l’any, segons la finalitat de la subvenció. Ajudes de lloguer de habitatge,
subministraments de llum, gas), farmàcia, alimentació de primera necessitat,
etc.
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necessitat, podent en aquest cas complementar-se des d'aquesta Administració
sense que en cap cas pugui superar el cost total de l’objecte de l’ajuda.
Article 6.- Classificació de les prestacions
a) Necessitats bàsiques no cobertes per altres sistemes de protecció:
· Cobertura de necessitats bàsiques amb caràcter general: aliments, vestuari,
allotjament i la resta d’indispensables per al desenvolupament de la vida diària.
b) Ajudes d’ús i manteniment de l'habitatge: · Fiances per a lloguers de
l'habitatge · Imports pendents en evitació de desnonament · Petites millores de
l'habitatge habitual quan estes es consideren imprescindibles per a la
permanència en el domicili. · Sanejaments i desinfeccions d'habitatges.
c) Exercici d’activitats d’inserció sociolaboral · Assistència a cursos de
formació : matrícules, material i transport
d) Altres despeses excepcionals, valorades pels tècnics de serveis socials com
indispensables per a prevenir la marginació i afavorir la normalització
d’individus i famílies.
Article 7.- Criteris de valoració
Els criteris a valorar per a la concessió d'aquestes ajudes són els recollits en
l’article 12 d'aquesta Ordenança.

Article 8.- Tipus de beneficiaris
Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques per a elles
mateixes o la seva unitat familiar que reuneixin els requisits que es mencionen
en l’apartat següent i es troben en situació de greu necessitat. S’entén per
unitat familiar la formada per més d’una persona els membres de la qual
convisquin en el mateix domicili.
Article 9.- Requisits dels beneficiaris
1. Ser major d’edat o menor emancipat i no disposar d’ingressos suficients per
a afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència.
2. Que la renda de la unitat familiar a què pertany el sol·licitant no superi el
valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros
mensuals i 7.967,73 euros anuals i atenent la graella d’ingressos que a aquest
efecte indica el Departament de Benestar Social i Família juntament amb les
instruccions per a aquests tipus d’ajudes.
3. Que disposi de l’informe tècnic en què es determini la necessitat de l’acció
objecte de l’ajuda i es faci constar que s’han esgotat tots els recursos existents
encaminats a resoldre la necessitat.
4. Estar empadronat en el municipi de Bellvei ininterrompudament almenys
amb 6 mesos d’antiguitat.
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TÍTOL II.- BENEFICIARIS DE LES AJUDES
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5. Acreditar la situació de necessitat.
6. Aportar la documentació requerida en cada cas.
7. Acceptació expressa, per part de l’usuari, de les condicions dels informes
dels serveis socials.
TÍTOL III.- GESTIÓ I PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES
Article 10.Documentació
1. Documentació relativa a la persona:
a. Original i fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència del sol·licitant.
2. Documentació relativa a l’habitatge:
a. Per a habitatges en propietat, original i fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI.
b. Per a habitatges de lloguer: original i fotocòpia del contracte.
c. Original i fotocòpia dels tres últims rebuts de lloguer o hipoteca satisfets.
3. Documentació relativa als béns i ingressos de la unitat familiar:
a. Certificat de béns de la persona sol·licitant.
b. Original i fotocòpia dels justificants d'ingressos de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.

- Últims tres fulls de salari.
- Certificat de la declaració de Impost Renda de Persones Físiques de l’exercici
anterior (en endavant IRPF).
- Si no s’ha fet la declaració de l’ IRPF, certificat original d’hisenda de no
presentació de la declaració.
- Certificat de la vida laboral expedit per la Seguretat Social amb indicació de
les bases de cotització.
 Si estan a l’atur:
- Si es treballa sense contracte, declaració jurada d’ingressos.
- Certificat de percepcions de subsidi emès pel SOC.
- Certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social.
- Certificat d’inscripció al SOC amb indicació de 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 la pensió emès per l’INSS
- Certificat de la declaració de l’IRPF.
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 Si treballen:
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- Si no s’ha fet la declaració de l’ IRPF, certificat original d’hisenda de no
presentació de la declaració.
4. Altres:
a. Per a membres de la unitat familiar amb disminució, original i fotocòpia del
reconeixement de disminució (ICASS) o resolució d’invalidesa de la Seguretat
Social (només menors de 65 anys).
b. Per a infants en acolliment, original i fotocòpia de la resolució de la DGAIA o
document legal acreditatiu.
c. Original i fotocòpia del llibre de família amb tots els components.
d. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.
e. En cas de separació o divorci dels progenitors:
- Original i fotocòpia de la sentència judicial de separació o divorci.
- Original i fotocòpia de la denúncia per incompliment de pagaments de la
pensió per a aliments
f. En cas de persones empadronades que no pertanyen a la unitat familiar,
documentació econòmica descrita en els punts anteriors segons correspongui.
g. En cas de reconeixement de situació de dependència, original i fotocòpia de
la resolució acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la rebut,
la sol·licitud i l’informe mèdic corresponent.

i. Declaració jurada de no ser propietari d’una segona habitatge.
Es presumirà que la consulta o obtenció de documentació és autoritzada per
l’interessat a l’Ajuntament de Bellvei excepte que en la sol·licitud es faci constar
l’oposició expressa o una llei requereixi consentiment exprés, d’acord amb el
previst a l’article 28, apartats 2 i 3, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Article 11.- Procediment per a la concessió d’ajudes
a. Sol·licitud en model oficial dirigit a l’ Excm. Sr. Alcalde i presentada en el
Registre Municipal corresponent per qualsevol dels mitjans previstos en l’art. 13
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques. Així mateix es podrà iniciar també d’ofici per mitjà
d’informe emès pels tècnics municipals de serveis socials, que iniciaran
l’expedient a tots els efectes.
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h. En casos 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.

Ajuntament de Bellvei

Article 12.- Indicadors
Aquestes ajudes tindran la consideració d’instrumentals en la resolució de
problemàtiques socials i no seran un fi en si mateixes.
La concessió de l’ajut ha d'estar recolzada en l’Informe Social de prestacions
Econòmiques Individuals, on s’especificarà: La problemàtica plantejada,
gestions realitzades per a la seva resolució, modalitat que es considera
adequada especificant conceptes i quantitats, idoneïtat dels sol·licitat per a
cobrir la necessitat, repercussions positives que la seva concessió ocasiona a
la persona interessada i les negatives que pot ocasionar la seva denegació.
Forma de pagament, únic o periòdic (en aquest cas s’especificarà el temps
previst de l’ajuda) i forma de justificació.
L’Informe Social de prestacions Econòmiques, per a les ajudes d’emergència
inclourà la proposta valorada, indicant si aquesta és favorable o desfavorable,
atenent al procediment i criteris de concessió, explicitant els arguments en què
se sustenta la mateixa.
La utilització d'aquestes ajudes serà posterior o simultània a la utilització de
recursos comunitaris, requerint per a això la necessària col·laboració del
sol·licitant amb el programa d’intervenció social plantejat, indicant la proposta i
acceptació de les prestacions econòmiques Individuals.
L’esmentat document inclourà les dades del sol·licitant, la identificació de les
condicions que han de regir la prestació econòmica, la necessitat detectada,
objectius plantejats i el termini previst per a la consecució de l’objectiu.
Per a la concessió de l’ajuda d’emergència social es tindran en compte els
criteris següents:
a. Indicador econòmic. El seu compliment serà requisit d’accés a les ajudes
regulades en aquesta Ordenança. En ell es valorarà la capacitat econòmica de
la unitat de convivència, definint aquesta com la suma dels ingressos de la
unitat familiar dividida pel nombre de membres de la dita unitat.
b. Indicador de risc i/o exclusió social: Es valoraran les situacions de
desatenció o problemes conductuals dels menors que integren la unitat familiar;
situacions carencials o de conducta inadaptada que afecten els progenitors o
altres adults integrants de la unitat familiar; situacions de violència de gènere i
altres circumstàncies de risc.
c. Indicador de procés d’Intervenció social, individual o familiar: A aplicar amb
persones i/o famílies en procés d’atenció en què es donen situacions d’especial
necessitat.
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b. Estudi i valoració de la petició, o de la situació en el cas d’haver-se iniciat
d’ofici, i de les circumstàncies familiars per part dels tècnics municipals de
serveis socials.
c. La proposta de concessió o denegació de l’ajuda serà firmada per tècnics de
serveis socials, aprovada per decret d’alcaldia, quedant pendent l’expedient de
ser assabentat, un cop finalitzat, per la Junta de Govern Local.
d. La proposta de concessió haurà d’ajustar-se necessàriament a les
característiques d'aquestes ajudes i a l’existència de crèdit adequat i suficient.

Ajuntament de Bellvei

Unitat familiar

Ingressos mensuals màxims per tenir
accés a les prestacions d’urgència
social

Un adult

682,94 €

Un adult i un menor

853,98 €

Un adult i dos menors

1024,42 €

Un adult i tres menors

1.195,16 €

Dos adults

967,50 €

Dos adults i un menor

1.138,24 €

Dos adults i dos menors

1.308,98 €

Dos adults i tres menors

1.479,72 €

Tres adults

1.252,06 €

Tres adults i un menor

1.422,80 €

Tres adults i dos menors

1.593,54 €

Tres adults i dos menors

1.764,28 €

El fet de no superar aquests ingressos econòmics no determina, en cap cas,
tenir dret a les prestacions d'urgència social. És un requisit bàsic, però des dels
SSB es tindran en compte, a través de la valoració social i familiar, altres
aspectes que determinaran si la persona o unitat familiar té dret a ser-ne
beneficiari.
L’import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions concedides amb
la mateixa finalitat per altres Administracions públiques, no podrà ultrapassar el
80% del cost total de la despesa susceptible de subvenció.
Article 14.- Justificació de la despesa
La justificació de la despesa s’acreditarà per mitjà de les factures dels
pagaments i despeses realitzades que hauran de complir els requisits
reglamentaris establerts, o per mitjà d’altres documents de valor probatori
equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil.
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Article 13.- Import màxim de les subvencions.
A l’hora d’establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars,
s'utilitzarà la següent fórmula de càlcul:
 Unitat familiar formada per un sol adult: IRSC * 1,2 (682,94 €)
 Per a cada adult de més a la llar: + 0,5 IRSC (284,56 €)
 Per a cada menor de més a la llar: + 0,3 IRSC (170,74 €)

Ajuntament de Bellvei
El pagament de les subvencions s’efectuarà segons les previsions
econòmiques de l’Ajuntament de Bellvei i tenint en compte la naturalesa de la
prestació.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant vals per valor de 5 € que
entregarà l’Ajuntament directament al beneficiari de l’ajut i aquest els
presentarà a l’establiment comercial de Bellvei on realitzi la compra.
Posteriorment, l’establiment facturarà els vals dipositats pel beneficiari,
entregant la factura corresponent amb els vals adjunts, fent constar el número
d’expedient de l’interessat.
Per el pagament directe a empreses subministradores del servei o altres
conceptes de pagament directe cal adjuntar el document de conformitat de
l’usuari de pagament a tercers.
Disposició addicional
El que disposa la present Ordenança serà aplicable a les ajudes concedides
quan siguin considerades amb la natura d’ajudes d’emergència social pels
serveis Socials.

La present Ordenança ha estat aprovada en sessió plenària de 18 de gener de
2021 i publicada definitivament al BOPT número inserció 2021-01563 de 2 de
març de 2021.
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Disposicions finals
1. En tot el no previst quant al funcionament i procediment que s’ha de seguir
caldrà ajustar-se al que estableix la legislació de règim local i autonòmic.
2. En allò que no contempli la present Ordenança, quant a les prestacions
econòmiques Individualitzades, s’aplicarà les instruccions dictades per la
Departament de Benestar Social i Família.
3. L’Ajuntament de Bellvei, podrà dictar quantes resolucions siguin necessàries
per a la interpretació, aplicació i desenvolupament de la present Ordenança.

