BASES REGULADORES PER A LA
EXTRAORDINARIS A LES FAMÍLIES
CORONAVIRUS (COVID-19)

CONVOCATÒRIA D’AJUTS
PER LA SITUACIÓ DEL

1. Objecte de la convocatòria.
L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris a les persones,
principalment famílies amb infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual
situació econòmica provocada per la propagació del coronavirus.
Es fa referència especialment a aquelles persones que hagin perdut la feina arrel
del tancament de la seva empresa, o que l’empresa on treballen hagi reduït la
plantilla a partir del dia 15 de març degut als efectes del Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació
de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 o bé, aquelles persones que s’han
vist afectades per un ERTE (Expediente de regulación temporal d’empleo) o ERTO
(Expedient de regulació d’ocupació) motivat pel mateix Decret o alguna situació
de caràcter anàleg que pugui ser admesa com a equivalent pels Serveis socials
municipals i que, per aquests motius, acreditin no tenir ingressos, patrimoni o
recursos suficients per fer front a les despeses de lloguer, subministraments
basics (aigua, llum, gas i internet) i aliments bàsics.
2. Crèdit pressupostari.
La quantia total inicial de la subvenció ascendeix a la quantitat de 10.000,00
euros (deu mil euros), sense perjudici que per part de l’ajuntament s’incrementi
la quantitat assenyalada prèvia modificació pressupostària en el seu cas i
expedició del preceptiu certificat d’existència de crèdit per part de la Intervenció
municipal, amb les condicions establertes en el Reglament general de la Llei de
subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Les ajudes aprovades a l’empara d’aquestes bases s’atendran amb càrrec a la
partida pressupostària: 480.00/231 (Atencions benèfiques i assistencials).
3. Procediment de concessió.
La present subvenció es concedirà en règim de concessió directa, d’acord amb el
procediment previst a l’article 22.2.c) de la Llei general de subvencions 38/2003,
de 17 de novembre.
4. Persones sol·licitants i beneficiàries.
Les persones sol·licitants dels ajuts han de complir els següents requisits:

•
•
•

Ser major de 18 anys o estar emancipat/ada legalment.
Residir i estar empadronat/ada al municipi de Vilobí del Penedès amb una
antiguitat de tres mesos.
Estar afectades per l’actual situació econòmica provocada per la
propagació del coronavirus.

5. Sol·licituds i documentació.
Amb motiu de la declaració d’estat d’alarma només es presta servei presencial
d’atenció al ciutadà/ana mitjançant cita prèvia, les persones sol·licitants hauran
d’emplenar i presentar una instància genèrica a través de correu electrònic a
l’adreça: vilobi@diba.cat o bé presencialment, mitjançant cita prèvia que es
sol·licitarà al telèfon: 93 897 89 80 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores).
S’ajudarà les famílies amb dificultats a l’hora de presentar la documentació fent
ús dels mitjans esmentats.
La resolució de les sol·licituds es tramitarà de forma urgent, atesa la situació
extraordinària provocada per la declaració de l’estat d’alarma i es notificarà a les
famílies de la forma més ràpida possible, en la mesura de les possibilitats.
La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les bases d’aquesta
convocatòria per part de tots els membres de la unitat familiar.
La documentació obligatòria és la següent:
•
•

•
•

•
•
•

Instància genèrica, segons model normalitzat annex 1, degudament
emplenada.
Còpia del DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 de la unitat
familiar o documentació acreditativa de la identitat. En el supòsit de
persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, còpia del NIE, passaport
o document que legalment el substitueixi.
Sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió
alimentària i custòdia dels fills. Si en la unitat familiar hi ha algun cas
d’acolliment, el corresponent document acreditatiu d’aquesta situació.
En el cas que la persona sol·licitant o membre de la unitat familiar estigui
afectada per algun tipus de discapacitat física, psíquica i/o sensorial,
dictamen de valoració del grau de discapacitat reconegut per l’ICASS o
òrgan o entitat que correspongui.
En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes
mèdics o altres documents que ho acreditin.
Títol de família nombrosa o monoparental (carnet acreditatiu vigent).
Documentació que acrediti la situació perjudicial provocada pels efectes
del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel

•
•
•
•
•
•

COVID-19 que dona dret a la sol·licitud de la present prestació.
Saldos i moviments econòmics de tots els comptes corrents que disposi la
unitat familiar a partir del gener de 2020.
Documentació acreditativa dels ingressos econòmics actuals de la unitat
familiar.
Contracte de lloguer de l’habitatge i rebuts dels últims dos mesos de la
despesa de lloguer.
Autorització de persones físiques per a la consulta d’estar al corrent de les
obligacions tributàries amb l’administració local, autonòmica, estatal i
Seguretat social (Annex 2).
Document d’alta o modificació de dades bancàries per als creditorstresoreria (Annex 3).
Qualsevol altra documentació específica que, per a la correcta valoració
de la sol·licitud pugui ser requerida.

6. Termini de presentació de sol·licituds.
Es podrà presentar una sol·licitud d’ajuda extraordinària per unitat familiar durant
un termini inicial de dos mesos comptats a partir de la data de la publicació de
l’anunci de convocatòria en la pàgina web municipal.
7. Criteris d’atorgament.
Per atorgar els ajuts d’aquesta convocatòria es tindran en compte les situacions
descrites en el punt primer de les present bases. Tanmateix, es tindrà en compte
la situació socioeconòmica de tots els membres de la unitat familiar, és a dir, de
totes les persones de la família que conviuen a l’habitatge (cònjuge, parella o
vincle de parentiu fins a primer grau de consanguinitat) en funció dels barems
establerts.
8. Atorgament, quantia dels ajuts i barem.
S’estableixen dues línies d’ajuts: la primera relacionada amb la despesa de
l’habitatge habitual (lloguer i subministraments bàsics) i la segona relacionada
amb la despesa de l’alimentació bàsica.
Pels que fa a l’habitatge habitual, l’ajut màxim podrà ser de 600,00 euros
destinats al lloguer i de 400,00 euros destinats als subministraments bàsics
(aigua, llum, gas i internet). En relació a l’alimentació, es farà un lot per unitat
familiar amb una despesa màxima de 500,00 euros.
Cada unitat familiar podrà sol·licitar un màxim d’un ajut per cada un dels
conceptes al mes.
´

La unitat familiar es podrà beneficiar dels ajuts de la convocatòria si té la
puntuació mínima requerida de 7 punts.
La valoració de les sol·licituds es realitzarà de forma col·legiada per:
-

Presidirà el senyor alcalde o persona en qui delegui.
Dos/dues membres del consistori, essent un d’ells el regidor de benestar
social.
El/la treballador/a social i el/la educador/a social adscrits a l’Equip bàsic
de serveis socials de l’ajuntament de Vilobí del Penedès.
Actuarà com a secretària de l’òrgan col·legiat la secretària de l’ajuntament
de Vilobí del Penedès.

L’eina per valorar aquests ajuts serà el barem que es detalla a continuació:
VALORACIÓ ECONÒMICA
Renda familiar disponible per a la unitat familiar (Quantitats regulades d’acord
amb el SMI 2020)
Igual o inferior a 950,00 €
Entre 950,01 € i 1.595,29 €
Entre 1.595,30 € i 2.640,59 €
Entre 2.640,60 € i 2.885,89 €
+ 2.885,90 €

6
5
4
2
0

punts
punts
punts
punts
punts

VALORACIÓ SOCIO-FAMILIAR
1. Nombre de menors de 18 anys
1 menor
2 menors
més de 3 menors

1 punt
2 punts
3 punts

2. Existència de circumstàncies especials o dificultats familiars
Família monoparental
Menors amb disminució
Menors amb dificultats d’aprenentatge

2 punts
2 punts
2 punts

3. Altres situacions de dificultats socials
Econòmiques: atur, economia submergida,
inestabilitat laboral, no percebre la pensió
d’aliments, Renda garantida de ciutadania, no
percebre cap prestació oficial o pendent de
resolució, dificultats d’accés al mercat laboral,
altres
No econòmiques: no tenir xarxa social ni
familiar, situació de crisi, no tenir residència
normalitzada, afectació de malaltia mental,
consum de tòxics, risc d’exclusió social,
amuntegament o infra-habitatge, altres

0-5 punts

0-5 punts

Situació de risc social: violència intrafamiliar,
desatenció i negligència envers els infants

0-5 punts

ASPECTES SOCIALS QUE RESTEN
No acceptar pla de treball
Consum de tòxics i no voler/poder acceptar
tractament
Administració econòmica irresponsable de
llarga durada (caldrà informe de serveis
socials)
Ser
beneficiari
d’ajuts
atorgats
per
l’ajuntament de Vilobí del Penedès pel mateix
concepte

1-5 punts
1-5 punts
1-5 punts
1-5 punts

BAREMACIÓ PERCENTATGE D’AJUTS
0-6 punts
7-10 punts
11-13 punts
14-16 punts
+ 17 punts

0%
25%
50%
75%
100%

9. Tractament de dades personals i confidencialitat dels ajuts concedits.
Amb la presentació de la instància dels ajuts de la convocatòria, la part
interessada dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter
personal, laboral, econòmic i familiar que són necessàries per a la tramitació del
corresponent expedient, d’acord amb la normativa vigent.
10. Revisió d’actes.
La revisió dels ajuts de la convocatòria correspondrà a la Junta de govern local i,
prèvia comunicació a la part interessada, podrà efectuar-se d’ofici. La revisió
d’ofici s’efectuarà quan la Junta de govern tingui coneixement de circumstàncies
susceptibles de modificar el dret als ajuts de la convocatòria de les condicions
que determinen el seu reconeixement i fixació de la quantia.
Les revisions hauran de comptar amb el vistiplau de l’òrgan col·legiat que va
valorar les sol·licituds d’ajut.
En cas que l’ajuntament detecti una situació de frau, se li reclamaran totes les
quanties concedides, sense perjudici de les possibles accions, fins i tot penals,
que es puguin exercir per part de l’ajuntament.

