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L’Ajuntament del Papiol ha adoptat en data 18/01/2022, l’Acord de la Junta de Govern Local
número 2501J22, pel qual s’aprova la BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS
(CODI:L05/2022/A) PER AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL (GENERALS), I INICI DE PROCEDIMENT
DE CONCESSIÓ amb el contingut següent:

EXP.E.: 2022_5: BASES REGULADORES PER AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL
GENERALS (CODI: L05/2022/A), I INICI DE PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.
I) BASES REGULADORAS DE LA SUBVENCIÓ. Constitueixen les Bases reguladores
generals i específiques d’aquesta convocatòria, en tot allò que sigui aplicable, el contingut
dels articles 47è a 57è de les Bases d’Execució del Pressupost 2022.
II) CONDICIONS GENERALS DE LA SUBVENCIÓ. De conformitat amb l’art. 55 de les
Bases Reguladores Específiques a la present convocatòria, seran d’aplicació les següents
condicions generals:
1.- Objecte.
1.1.- Les prestacions socials de caràcter econòmic son per atendre situacions de necessitat puntuals, urgents
i bàsiques i de subsistència, des de la primera infància i en àmbits com la salut, l’educació, l’augment de
places de les escoles bressols, en els serveis de capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació
dels pares en el mercat de treball, en el recolzament a la renda adequada per les famílies amb fills, i en el
aconseguir habitar en un allotjament digne, es classifiquen en:
1. Prestacions per a roba, alimentació i calçat, així com d’altres necessitats bàsiques de subsistència.
2. Prestacions per garantir els subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat).
3. Prestacions per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per ruïna, higiene, catàstrofe o
altre causes de força major.
4. Prestacions per a l’atenció de situacions urgents i de greu necessitat que no puguin ser ateses en base a
les modalitats contemplades.
1.2.- Les prestacions econòmiques es destinen a prevenir, pal·liar i evitar situacions d’exclusió o de risc
d’exclusió social i que s’associïn a un pla d’intervenció social realitzat pels equips bàsics d’atenció social, com
són:
a) Carència o insuficiència de recursos econòmics pel manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses
derivades del mateix:
a.1.) Prestacions puntals pel condicionament de l’habitatge i eliminació de barreres arquitectòniques.
a.2.) Pagament de les despeses de lloguer de l’habitatge habitual de forma puntual i sempre i quan
existeixin garanties de continuïtat en el seu pagament.
a.3.) Despeses puntuals per a facilitar l’accés o manteniment de l’habitatge (i avançament de fiances)
sempre i quan existeixin garanties de continuïtat en el seu pagament.
b) Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent:
b.1.) Prestacions per al trasllat en cas de circumstàncies greus.
c) Prevenció i manteniment de la salut i atenció sociosanitària:
c.1.) Prestacions per a medicaments: sempre que sigui per prescripció mèdica.
c.2.) Prestacions per despeses de tractaments terapèutics.
c.3.) Prestacions per despeses per odontologia, oftalmologia, ortopèdies i pròtesi, suport psicològic o
similars.
c.4) Ajudes tècniques complementàries
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d) Desplaçaments habituals per necessitats formatives o d’atenció sanitària:
d.1.) Prestacions pel transport sempre que els desplaçaments estiguin motivats per activitats de formació
o d’activació en el mercat de treball.
d.2.) Prestacions per desplaçaments per rebre atenció sanitària sempre i quan no estiguin cobertes pel
sistema sanitari.
d.3) Transport per a persones amb mobilitat reduïda o circumstàncies especials
e) Atenció socioeducativa als infants:
e.1) Prestacions per a l’escolarització a l’educació infantil dels 0 als 3 anys.
e.2) Prestacions per a l’adquisició de material escolar i llibres
e.3) Prestacions pel menjador escolar complementàries a la convocatòria de beques del sistema educatiu.
e.4) Prestacions per a activitats socioeducatives i de lleure
1.3.- No es contemplen reserves o contingents de pressupost assignat a cada modalitat de prestacions, essent
el límit del muntant econòmic consignat a la corresponent partida del pressupost municipal en exercici.
1.4.- La quantia màxima anual a rebre per concepte de prestacions econòmiques d’aquest Ajuntament per a
cada unitat familiar de convivència es fixa en la quantia com a màxim de 4,5 vegades de l’import mensual de
l’IRSC. No obstant això, i de forma acreditada en l’expedient, es podrà superar l’esmentada quantia per
necessitats socials justificades i excepcionals.
2.- Àmbit d’aplicació.
2.1.- Es correspon amb les ajudes d’urgència social que s’apliquen a les persones físiques i/o unitats familiars
o de convivència empadronades i/o arraigades al Papiol.
2.2.- Es considerarà unitat familiar de convivència, les constituïdes per un grup de convivència comuna —
segons el padró municipal— per vincle de matrimoni o una relació estable anàloga; o de parentiu per
consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau.
No són unitats de convivència les formades per les persones reallotjades per familiars per pèrdua de
l’habitatge habitual o per altres situacions, en les quals no es tindran en compte els ingressos de la família
reallotjant durant els dotze mesos posteriors als reallotjament.
2.3.- Es valoraran amb informe tècnic aquelles situacions excepcionals que dificultin l’empadronament. En
aquest sentit, podran ser sol·licitants de prestacions d’urgència (recollides en aquest article 2 i a l’article 3) les
persones individuals i/o que formin part d’una unitat familiar de convivència, encara que no estiguin
empadronades al municipi, sempre que siguin residents, visquin, o es trobin de manera estable al Papiol i es
tracti de la cobertura urgent de necessitats socials bàsiques o es detecti una situació de vulnerabilitat social.
3.- Persones beneficiaries.
3.1.- Podran ser beneficiaris de les prestacions qualsevol persona i/o unitat familiar de convivència que es
trobi en una situació de dificultat socioeconòmica o en risc d’exclusió social i que amb el seu atorgament sigui
possible contenir o evitar l'empitjorament de la situació de mancança.
3.2.- Les persones sol·licitants de les prestacions hauran de complir en tot cas, els següents requisits:
a) Ser major de 18 anys, estar legalment emancipada o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal
d’emancipació.
b) Estar empadronades en el terme municipal del Papiol. Aquest requisit es podrà eximir en situacions
degudament justificades.
c) Que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant tingui una renda disponible igual o inferior
al 100% de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (en endavant IRSC) mensual de l’exercici
en curs per al seu primer membre. Per a cada nou membre que formi part de la unitat s’afegirà el valor
resultant de multiplicar aquesta quantitat per un factor d’ajust equivalent a 0,3 [(IRSC)x0.3]. (A l’annex 1
es troba la taula d’imports màxims de la renda disponible segons cada unitat de convivència per a l’any
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en curs).
d) No disposar de béns immobles –diferents a l’habitatge habitual—, en qualitat de propietari, posseïdor o
usufructuari, o de rendes de l’activitat econòmica o rendes del capital que proporcionin recursos
alternatius suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l’ajut econòmic.
e) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions i amb l’objecte de cobrir
la mateixa necessitat.

3.3.- Són obligacions de les persones beneficiaries, les següents:
a) Acreditar els requisits exigits per a tenir accés a les prestacions.
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.
c) Comunicar als serveis socials municipals les variacions o canvis existents en la situació social i econòmica
de la persona o de la unitat familiar de 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. Amb caràcter general l’atorgament de la prestació
restarà condicionada a l’acceptació del pla de treball individual i familiar per part de la persona beneficiària.
e) Fer-se càrrec d’una part de la despesa sempre i quan la prestació no sigui pel total.
f) Comunicar als serveis socials de l’Ajuntament l’obtenció d’altres prestacions econòmiques per a la
mateixa finalitat.
g) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï l’Ajuntament del Papiol i facilitar
quanta informació i documentació li sigui requerida.
h) Reintegrar els imports concedits quan no s’apliquin per a les finalitats per a les quals es van concedir.
i) Mantenir l’empadronament i la residència efectiva en el municipi del Papiol durant el temps de percepció
de la prestació.
j) Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l’objecte de la prestació i que específicament
s’estableixi en l’acord de concessió d’aquesta.
4.- Criteris d’atorgament.
4.1.- L’atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d’aquest Ajuntament.
4.2.- A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat familiar de convivència la valoració
econòmica representarà un 60% de la ponderació final i la valoració social el 40% restant.
a) Valoració econòmica:
a.1) Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres
la unitat familiar de convivència durant els 3 mesos anteriors a la data de sol·licitud. Per establir el còmput
d’ingressos es valoraran:
1. Ingressos del treball per compte aliena.
2. Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia.
3. Prestacions i ajuts socials.
4. Rendes de capital i de la propietat.
5. Transferències rebudes i pagades a altres llars.
6. Ingressos percebuts per infants.
7. Resultats de declaracions d’impostos.
a.2) Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà al total d’ingressos les despeses d’accés a l’habitatge
habitual dels darrers 3 mesos. Per aquest concepte s’estableix un màxim de despesa mensual deduïble,
equivalent 700,00€, que és la mitjana aproximada de les rendes de lloguer al municipi.
a.3.) S’entén, de manera general, que la unitat familiar de convivència presenta una situació de manca de recursos
econòmics. En funció dels requisits d’accés econòmic de cada tipus d’unitat familiar de convivència s’establirà la
puntuació de la situació econòmica de la unitat que serà de, com a màxim, 7 punts:
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PUNTS
7 punts
5 punts
3 punts

b) Valoració Social:
b.1) Per establir la situació social el professional de referència dels serveis socials bàsics municipals avaluarà
les mancances, necessitats i factors discrecionals de cada unitat familiar de convivència.
b.2) Es consideraran de forma especial aquells casos en que s’identifiquin mancances lligades a les
necessitats bàsiques que rebran la màxima puntuació en la valoració social (3 punts).
b.3) El personal tècnic avaluarà per a cada unitat familiar de convivència la presència de les situacions de
mancança i/o necessitat social (descrites a la taula de l’annex 2) i determinarà la puntuació resultant fins a un
valor màxim de 3 punts.
b.4) Complementàriament, el professional podrà valorar l’existència d’altres factors discrecionals que
afavoreixin o dificultin l’eficàcia en l’assoliment dels objectius socials de la prestació econòmica. Aquests
factors seran puntuats a discreció pel professional fins completar la valoració social.
b.5) La puntuació de la valoració social de la unitat familiar de convivència serà de com a màxim de 3 punts.
b.6) 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.
4.3.- Per raons d’excepcionalitat justificada i acreditada pels Serveis Socials es podran concedir
discrecionalment, ajuts d’urgència social amb criteris i/o quanties diferents de les indicades en el present
apartat 4 i annexes concordants.
5.-. Acceptació de la subvenció.
Els/ les beneficiaris/es, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord, hauran d’acceptar sense reserves la
subvenció així com les condicions imposades en la concessió.
Sense perjudici de l’acceptació expressa, la fermesa de la resolució administrativa de concessió de l’ajut tindrà
tàcitament efectes d’acceptació.
6. Justificació dels ajuts o subvenció.
La justificació es verificarà de conformitat amb l’article 30.7 de la Llei General de Subvencions 38/2003 que
diu: “Les subvencions que es concedeixin en atenció a la concurrència d’una determinada situació en el
perceptor no requeriran altra justificació que l’acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació
esmentada prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificar la seva
existència.
El suport material i comptable de la justificació de la despesa d’aquests ajuts socials, la constituirà la mateixa
còpia del document de notificació individualitzada de la concessió de la subvenció/ajut, la qual tindrà efectes
de suport en la fase comptable (O) de reconeixement o liquidació de la despesa amb el caràcter de DIJAF
o document intern justificatiu assimilat a factura.
7.- Forma de pagament i perceptor.
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El pagament de l’import de la subvenció concedida s’efectuarà al compte o destinatari que s’indiqui a la
resolució que atorga l’ajut, a proposta del Departament d’Acció Social.
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8.- Instrucció i resolució dels procediments.
El procediment d’atorgament d’ajuts s’instruirà pel Departament d’Acció Social i inclourà en tot cas l’informe
de valoració/proposta segons model normalitzat.

9.- Quadres annexos.
S’insereixen a continuació als annexos 1, 2, 3 i 4 als quals es fa referència als anteriors apartats.

ANNEX - 1 - de situació econòmica de la unitat de convivència
L’any 2020 els ingressos nets de la unitat de convivència, mensuals, màxims per a tenir dret a ajuda seran
els següents:
Composició unitat convivència

Renda disponible màxima mensual 2022

Un membre
Dos membres
Tres membres
Quatre membres
Cinc membres
Sis membres

621,39 €
807,80 €
994,21 €
1.180,62 €
1.367,03 €
1.553,44 €

Els ingressos nets de la unitat familiar de convivència s’obtenen de la suma dels ingressos, (obtinguts en els
darrers 3 mesos i ajustats a nivell mensual). Per a calcular la renda disponible cal restar al ingressos les
despeses d’habitatge.
A efectes del barem final (annex 3) la situació econòmica es valorarà segons la puntuació consignada a la
taula següent:
Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda
disponible

PUNTS

Renda inferior al 33,3% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons
tipologia de la unitat de convivència.

7 punts

Renda entre el 33,4 i el 66,6% del màxim mensual establert als requisits econòmics
segons tipologia de la unitat de convivència.

5 punts

Renda entre el 66,7 i el 100% del màxim mensual establert als requisits econòmics
segons tipologia de la unitat de convivència

3 punts

ANNEX - 2 - dels ítems a realitzar la valoració social

Primer bloc. Situacions i/o problemàtiques de risc elevat (1,5 punts)
Dèficit en les condicions d’alimentació i higiene personal.
Dificultat en l’accés o manteniment de l’habitatge i/o de les seves condicions d’accessibilitat, habitabilitat o
equipament.
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Segon bloc. Situacions i/o problemàtiques de risc moderat (0,75 punts)
Estar en situació d’atur (tots els membres, un membre en atur de llarga durada) situació d’atur, un membre
en situació d’atur de llarga durada).
Patir problemes de salut greu (cost elevat del tractament, situació terminal).
Tercer bloc. Situacions i/o problemàtiques de menor risc (0,35 punts)
Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat (monoparentals,
persones soles, gent gran, etc.).
Existència de membres de la llar amb problemes de salut.
Existència de membre/s amb discapacitat / malaltia mental.
Existència de membre/s amb necessitats educatives especials.
Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits convivencials
(conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.).
Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de l’existència d’altres
problemàtiques (consum de substàncies tòxiques, empresonament, etc.).
Puntuació discrecional
Es valoren de forma excepcional discrecional aspectes com el compliment del pla de treball, la recerca
activa de feina, la cronificació de la demanda, etc. (puntuació entre -3 a 3 punts)

ANNEX - 3 - del barem de les prestacions
Les prestacions subjectes al dret de concurrència i aquelles d’import variable en les que l’Ajuntament finança
una part i el sol·licitant assumeix el cofinançament d’una part del seu cost, seran baremades i puntuades
segons el resultat de la suma entre la valoració econòmica i la valoració social (fins a un màxim de 10 punts).
El percentatge de cofinançament per part de l’Ajuntament es determinarà segons la següent taula:
de 3,0
de 4,6
de 6,0
de 8,0
superior

a
a
a
a
a

4,5 punts
6,0 punts
8,0 punts
9,0 punts
9.0 punts

40%
60%
80%
95%
100%

ANNEX - 4 - de modalitats i quanties màximes de prestació

Modalitat de prestacions

Quantia
màxima anual

Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i roba i calçat:
Alimentació i necessitats bàsiques de subsistència, alimentació infantil, higiene, roba i
calçat

Espècies

Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent:
Trasllat en cas de circumstàncies greus

1.000,00 €

Per l’accés o el manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades
del mateix:
Subministraments bàsics

650,00 €

Quotes de lloguer o l’hipoteca

1.500,00 €

Fiança o aval

1.200,00 €

Desnonament o altra causa major

1.500,00 €

Allotjament temporal, puntual i urgent (p/dia)
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Salut i atenció sanitària:
Tractaments terapèutics.

800,00€

Odontologia, oftalmologia, ortopèdies i pròtesis

300,00€

Ajudes tècniques complementàries, amb prescripció

300,00€

Medicaments, amb prescripció

300,00€

Desplaçaments per necessitats formatives o d’atenció sociosanitària:
Transport per a persones amb mobilitat reduïda o circumstàncies especials
Desplaçaments per rebre atenció sanitària

1.500,00 €
300,00 €

Atenció a infants:
Escolarització a l’educació infantil i/o menjador escola bressol, 0-3 anys.

1.750,00 €
300,00 €

Material escolar i llibres

1.100,00 €

Menjador escolar, complementari
Activitats extraescolars i de lleure, durant el curs escolar i vacances

450,00 €

Suport a la integració sociolaboral:
Adquisició de material o desplaçaments generats

400,00 €

Altres situacions urgents i de greu necessitat
Altres situacions d’urgent i greu necessitat

1.500,00 €

III) CONDICIONS ESPECIALS DE LA SUBVENCIÓ. D’acord amb el precitat art. 55 seran
les que estableixi l’òrgan concedent.
El present edicte serà publicat en la Base de dades Nacional de Subvenciones (BDNS) i a
l’apartat corresponent de la Seu electrònica municipal.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI
El Papiol, data i signatura electrònica
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