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ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 3 
 
 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES BASES QUE HAN  DE REGIR LA CONCESSIÓ 
D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 

 
PRIMERA. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases específiques és regular la concessió d’ajuts d’urgència social. 
 
Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, les 
prestacions d’urgència social tenen la finalitat d’atendre situacions d’urgència puntual, urgents i bàsiques, de 
subsistència, com l’alimentació, el vestit o l’allotjament.  
  
SEGONA. Concepte d’urgència social 
 
És la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst que requereix d’una 
intervenció immediata dels serveis socials bàsics.  
 
Tenen per finalitat l’atenció de determinades situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de 
subsistència, en que es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-
les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts, i per l’atenció de situacions d’exclusió 
social, preferentment aquelles que pateixen menors en situació de risc.  
 
Les necessitats bàsiques a atendre són: 
 

- Conciliació de la vida laboral i familiar en l’atenció als menors en risc en els casos de manca de 
suport familiar 

- Vestit i allotjament i subministraments bàsics 
- Despeses d’atenció sanitària 

 
Les prestacions d’urgència social són compatibles amb altres prestacions de la mateixa naturalesa, si bé, 
com a criteri general, s’hauran d’haver esgotat totes les possibilitats d’ajuts econòmics als que l’usuari/a 
tingui dret i corresponguin a altres administracions.  
 
Per la seva naturalesa, aquests ajuts no estan sotmesos a un termini concret de sol·licitud, atès que la seva 
urgència es pot presentar en qualsevol moment de l'any. 
 
 
TERCER. Tipologia 
 
Aquests ajuts abasten la següent classificació en funció de les necessitats a atendre: 
 
3.1 - Atenció a menors en situació de risc. 
Pagament puntual de serveis i recursos per a l’atenció dels menors en els casos en què el progenitor/a 

compta amb ingressos econòmics insuficients i no disposa de suport familiar 
 
3.2 – Ajuts d’habitatge. 
Destinats a persones que acreditin no poder satisfer els rebuts impagats de lloguer o hipoteca (únicament la 

part del préstec que afecta a l’habitatge) i altres despeses de manteniment de l’habitatge en cas de 
risc . 

 
3.3 - Ajuts per subministraments. 
Destinats a fer front al pagament de deutes de subministrament d’aigua, llum i gas. 
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3.4 - Ajuts per motius sociosanitaris. 
Pagament puntual de productes sanitaris no coberts o parcialment coberts pel Sistema de la 
Seguretat Social, que puguin evitar el deteriorament de la salut física i/o psíquica (medicaments, tractaments 

terapèutics infantils, ...) 
 
3.5 - Ajuts d'emergència social 
Per emergències greus i imprevisibes que fan que una persona/família es trobi de sobte en una situació de 
necessitat (incendis, inundacions, accidents, robatoris...) 
 
QUARTA. Tipus de prestacions 
 
La cobertura de les necessitats bàsiques es pot realitzar a través de prestacions econòmiques o prestacions 
en espècie. 
 

(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 bé a través d’entitats d’iniciativa social. 

 
CINQUENA. Beneficiaris 
 
Són requisits per ser persona beneficiària dels ajuts d’urgència social que es regulen en aquestes bases els 
següents:  
 
1.- Estar empadronat/ada en el municipi de Banyeres del Penedès. 
2.- Ser major de 18 anys, o bé menor, amb càrregues familiars. 
3.- No disposar d'ingressos per atendre la situació de necessitat o d'emergència, acreditant que es troben 

amb dificultats per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques. 
 
SISENA. Criteris per a la concessió dels ajuts 
 
Els criteris generals bàsics seran: 
 

• Estar en situació de necessitat social i/o vulnerabilitat puntual 
• La necessitat s’ha d’ajustar a la tipologia dels ajuts establerts 
• Els deutes han de correspondre a conceptes bàsics 
• Preferentment, que sigui una situació sobrevinguda, no prevista, i que hi hagi expectatives de 

recuperació de la situació. 
 

(a) Valoració econòmica 
 

Per establir la situació econòmica de la família o unitat de convivència s’establirà el nivell d’ingressos nets 
percebuts pels membres de la llar durant els 2 mesos anteriors a la data de la sol·licitud. Els ingressos que 
es tindran en compte són: 
 

- Ingressos del treball per compte aliena 
- Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia 
- Pensions, subsidis i prestacions socials 
- Rendes de capital i de la propietat 
- Ingressos percebuts per menors en concepte de pensió d’aliments 

 
Per determinar els nivells d’ingressos s’utilitzarà l’Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) 
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de l’any 2012 (569,12€) multiplicat per 1,2. Aquest multiplicador fa que es situï el límit per damunt del llindar 
establert de risc a la pobresa. Es podran tenir en compte, a l’hora de determinar aquest nivell d’ingressos, 
despeses fixes que pugui tenir la persona o unitat familiar i que serveixen per la cobertura de necessitats 
bàsiques (despeses de lloguer o hipoteca, despeses derivades de l’atenció a situacions de dependència, 
...).  
 
Per a 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 
� Per a cada adult de més a la llar: + 0,5 IRSC 
� Per a cada menor de més a la llar: + 0,3 IRSC 

 
UNITAT FAMILIAR INGRESSOS MENSUALS 
Un adult 682,94 
Un adult i un menor 853,68 
Un adult i dos menors 1.024,42 
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 1.308,24 
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 tres menors 1.764,28 
 
El fet de no superar aquests ingressos econòmics no determina, en cap cas, tenir dret als ajuts d’urgència 
social. És un requisit per poder sol·licitar-los però es valoraran altres aspectes, a través de la valoració 
social i familiar, que determinaran si la persona o unitat familiar té dret a ser-ne beneficiari.  

 
(b) Valoració social i familiar 

 
Es tindran en compte els indicadors agregats positius i negatius per tal de poder valorar el grau de 
necessitat i/o urgència. 
 
AGREGATS POSITIUS: 
 

- Atur i dificultat d'integració laboral 
- Situació familiar: monoparentalitat, família nombrosa, dificultats en les relacions 

familiars, manca d'autonomia personal, etc. 
- Maltractaments 
- Habitatge: deutes lloguer o hipoteca, males condicions, aïllament, etc. 
- Problemes greus de salut 

 
AGREGATS NEGATIUS 
 

- Incompliment dels acords establerts amb els serveis socials bàsics que valoren les sol·licituds 
- Tinença de patrimoni i altres béns 

 
SETENA. Sol·licituds 
 
Les sol·licituds d’ajuts d’urgència social es poden presentar durant l’any natural.  
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Les sol·licituds s’hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament, bé presencialment a les 
oficines de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, o bé de forma electrònica a l’adreça https://www.seu-
e.cat/web/banyeresdelpenedes. 
 
La documentació que s’haurà d’aportar és la següent: 
 

• Sol·licitud d’ajut, segons model normalitzat. 
• DNI del sol·licitant o del seu representant. 
• Certificat de convivència de tots els membres de la unitat familiar. 
• Justificació dels ingressos o les rendes de la unitat familiar del peticionari o, si pertoca, còpia de la 

seva declaració de la renda. En cas d’estar exempt de realitzar aquesta declaració, certificat expedit 
per Hisenda que ho acrediti juntament amb una declaració responsable d’ingressos. 

• Fotocòpia del llibre de família 
• Declaració jurada del sol·licitant de no haver rebut ajudes econòmiques, en el mateix any natural, 

d'altres organismes pel mateix concepte o, en el cas d'haver-ne rebudes, que no cobreixin totalment 
la necessitat objecte de la petició, amb indicació, en aquest cas, de la quantitat rebuda. 

• Certificat de la condició de discapacitat, si pertoca, expedit per l'Administració autonòmica 
competent. 

• Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions 
públiques recollides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
publicada 

• Qualsevol altra documentació que ajudi a valorar la situació de la persona o unitat familiar que 
sol·licita l'ajuda. 

En tot el procés de la tramitació s’haurà d’atendre al compliment dels criteris que estableix la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.  
 
VUITENA.  Valoració de la situació de necessitat 
 
Les situacions d’urgència social són valorades pels serveis socials bàsics del Consell Comarcal del Baix 
Penedès, donant prioritat a les unitats de convivència que tenen a càrrec menors, persones dependents o 
discapacitades.  
 
Els ajuts es concediran d'acord amb els principis d'objectivitat, transparència, igualtat, no discriminació i 
publicitat, seguint l'ordre de sol·licitud i fins l'esgotament del crèdit existent, per mitjà de concessió directa, 
avaluació individualitzada, d'acord amb l'article 22.2.c) de la llei 38/2003 General de Subvencions. 
 
NOVENA. Resolució 
 
Una vegada valorada la documentació, i previ informe dels serveis socials bàsics, es realitzarà proposta de 
resolució per part de l’Àrea de Serveis Socials, que serà elevada a la Junta de Govern Local, òrgan 
competent per a la seva resolució.  
 
DESENA. Quantia dels ajuts 
 
L'import màxim del total d'ajuts, pels quals es podrà beneficiar cada persona, família o unitat de convivència, 
no podrà superar conjuntament els 300€ any. La prestació d'urgència, per norma general, serveix per cobrir 
algun/s deute/s que la família ha contret, i per tant l'import de la prestació serà equivalent al del deute, amb 
el límit de 300€ esmentat anteriorment. Només en situacions d'extrema vulnerabilitat i greu risc social, i 
degudament justificades pel tècnic dels SSB en el seu informe social, es podran concedir ajuts en una 
quantia superior. 
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ONZENA. Obligacions de contreuen els beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris de les ajudes: 
 

(a) Destinar l'import de l'ajuda a l'objecte per al qual s'ha sol·licitat aquesta. 
(b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Administració que tingui atribuïda la 

competència d'instruir els ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social. 
(c) Comunicar a l'Administració que tingui atribuïda la competència d'instruir els ajuts econòmics 

d’urgència social l'obtenció de subvencions i/o ajudes per idèntica finalitat, procedents de qualsevol 
ens públic o privat , estatal o internacional. 

(d) Justificar l'ajuda concedida d'acord amb allò que es disposa en aquestes bases. 
 
En aquest sentit, d'acord amb l'article 30.7 de la Llei General de Subvencions, no es requereix altra 
justificació que l'acreditació de què efectivament concorri la situació establerta per ser beneficiari de la 
subvenció en les bases en el moment de la sol·licitud. 
No obstant això, quan el pagament es faci directament al sol·licitant, aquest haurà de retre la factura o el 
ticket pel qual va sol·licitar l'ajut als serveis socials. 
 

DOTZENA. Finançament de les actuacions 
 
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès podrà atorgar ajuts d’urgència social fins al límit del crèdit 
pressupostari que hi figuri anualment al pressupost. Aquest límit es determinarà en l’anualitat de la 
convocatòria que correspongui.  
 
TRETZENA. Retorn dels ajuts 
 
En determinades situacions, i sempre a proposta del professional dels serveis socials bàsics, s'establirà que 
el beneficiari de la prestació retorni aquesta quantitat a l’Ajuntament, en un sol pagament o en quotes 
mensuals, i en un termini màxim de 12 mesos des que es percep l'ajut. El beneficiari signarà un document 
de compromís de retorn, i en el mateix se l'indicarà el dipòsit bancari on haurà de fer aquests ingressos. Les 
quantitats efectivament retornades pels beneficiaris podran servir per ampliar el crèdit de l'aplicació 
pressupostària de despeses de prestacions d'urgència social, sempre que així es reguli a les bases 
d’execució del pressupost. 
 
Els supòsits susceptibles de retorn seran els següents: 
 

(a) l'usuari està pendent de rebre una altra prestació per part de l'Administració i/o alguna entitat, s'han 
acumulat endarreriments en aquesta prestació i per tant la quantitat que es percebrà, tenint en 
compte les despeses familiars i deutes acumulats, serà significativa. 

(b) l'usuari està pendent de rebre alguna indemnització per algun sinistre, etc., i aquesta quantitat, 
tenint en compte les despeses familiars i deutes acumulats, serà significativa. 

(c) Qualsevol altra situació anàloga a les anteriors. 
 
CATORZENA. Modificació de la resolució de la conces sió 
 
Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l'ajut i, en qualsevol cas, 
l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, 
estatals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. 
 
Podrà ser objecte de modificació la resolució de concessió d'aquestes ajudes que l'Ajuntament concedeixi 
en base a noves subvencions d'altres Administracions, sempre i quan aquestes no es contradiguin als 
convenis subscrits pels quals s'aporta crèdit per aquest tipus d'ajut. 
 
QUINZENA. Revocació de les ajudes concedides 
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D'acord amb el que disposa l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha 
de revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de la concessió, el beneficiari d'aquesta 
incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada 
l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. 
 
Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l'acte de concessió i pertoca el 
reintegrament de les quantitats percebudes indegudament. 
 
SETZENA. Reintegrament de les ajudes concedides 
 
D'acord amb el que disposen els articles 37 i 38 de la Llei 38/2003 , de 17 de novembre, general de 

subvencions, el beneficiari ha de reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes, i si n'és el 
cas, l'interès de demora, en els casos següents: 

 
• L'incompliment de la finalitat per a la qual es concedí la subvenció. 
• L'obtenció de la subvenció sense que es compleixin les condicions requerides per a això, o quan 

s'alterin les condicions tingudes en compte per concedir-la, sempre que sigui per causes imputables 
a l'entitat beneficiària. 

• L'incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient , en els termes establerts en 
l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 

• La concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa activitat. 
• La negativa a sotmetre's a les actuacions de comprovació i control previstes en la Llei 38/2003 , de 

17 de novembre, o l'obstrucció injustificada d'aquestes actuacions. 
• Altres supòsits establerts en les bases reguladores. 

 
Per reintegrar les ajudes s'han d'aplicar els procediments prevists per a aquest efecte en els articles 41,42 i 

43 de la Llei 38/2003 , de 17 de novembre , general de subvencions , en els quals s'han de garantir 
l'audiència a les persones interessades. 

 
Les quantitats reintegrades tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via 

de constrenyiment. 
 
DISSETENA. Règim d’infraccions i sancions 
 
El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà l'establert en el títol IV de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, i , en el seu cas, a la normativa de desplegament en matèria de 
subvencions que hagi aprovat l'entitat que tingui atribuïda la gestió d'aquests ajuts. 
 
L'òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d'infraccions de l'establert en aquestes bases i 
de la normativa aplicable a les entitats locals en matèria de subvencions és el president/a de l'entitat que 
tingui atribuïda la gestió d'aquests ajuts de conformitat amb l'establert en els articles 66.3 de la Llei 38/2003 , 
de 17 de novembre , general de subvencions, i 21 de la Llei 7/1985 , de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local. 

 
DIVUITENA. Inspecció 
 
D'acord amb el que disposen aquestes bases les subvencions que es concedeixin s'han de sotmetre a la 
inspecció corresponent segons la normativa legal vigent que hi resulti d'aplicació. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquestes bases entraran en vigor al dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, i romandran vigents fins que no se n’acordi la seva modificació o derogació expressa.  
 
 
Aprovació pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 19 de maig de 20.  
Publicació íntegra de la Ordenança en el BOPT núm. 163 de data 26 d’agost de 2016 
 
 


