Ordenança aprovada definitivament mitjançant acord del Ple adoptat en sessió de 20-12-2018, amb
publicació del text íntegre de l'ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de València núm.250, de 31-12-2018.

“ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS DESTINADES Al FOMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES
INDIVIDUALITZADES EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS [PEISS]
“PREÀMBUL I MARC JURÍDIC
La Constitució Espanyola configura un estat social i democràtic de dret, enumerant una
sèrie de principis rectors de la política social i imposant als poders públics l'obligació d'inspirar en
ells la seua política social. En aquest àmbit i, pel que fa a la distribució de competències entre
Estat i Comunitats Autònomes, en l'Art. 148.1 s'atribueix a les Comunitats Autònomes a
l'assumpció de les mateixes en matèria d'assistència social.
L'apartat 1 de l'article 2 de la Llei 7/85, Reguladora de Bases de Règim Local, després de
la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local disposa: “Per a l'efectivitat de l'autonomia garantida constitucionalment a les
Entitats Locals, la legislació de l'Estat i la de les Comunitats Autònomes, reguladora dels
diferents sectors d'acció pública, segons la distribució constitucional de competències, haurà
d'assegurar als Municipis, les Províncies i les Illes el seu dret a intervindre en els assumptes que
afecten directament el cercle dels seus interessos, atribuint-los les competències que procedisca
en atenció a les característiques de l'activitat pública de què es tracte i a la capacitat de gestió de
l'Entitat Local, de conformitat amb els principis de descentralització, proximitat, eficàcia i
eficiència, i amb estricta subjecció a la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera”.
En l'apartat 2 d'aqueix mateix article, s'indica que “Les Lleis bàsiques de l'Estat previstes
constitucionalment hauran de determinar les competències que elles mateixes atribuïsquen o
que, en tot cas, hagen de correspondre als ens locals en les matèries que regulen”.
D'acord amb aquest precepte, en l'article 25 de la citada Llei, en el seu apartat 2,
s'assenyala: “El municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la
legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries… e) Avaluació i
informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc
d'exclusió social.”
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Al seu torn, l'article 26 apartat primer disposa: “Els municipis hauran de prestar, en tot cas,
els serveis següents….c) En els municipis amb població superior a 20.000 habitants a més:
protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a
persones en situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions
esportives d'ús públic.”
D'una altra part, pel que fa a la normativa sectorial en la matèria, l'article 6.1 b) de la Llei
5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana, atribueix a les entitats locals la competència pròpia sobre la titularitat i
gestió dels serveis socials general, i la gestió dels programes i de les ajudes econòmiques que li
puga encomanar l'Administració de la Generalitat, segons es determine mitjançant acord
d'ambdues Administracions, dins del marc del Pla Concertat que es desenvolupe
reglamentàriament. Igualment en l'Article 38 fa referència a les Prestacions Econòmiques
Individualitzades.
La Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, així mateix, en
el seu article 33, atribueix als municipis les següents competències pròpies: k) Prestació dels
serveis socials, promoció, reinserció social i promoció de polítiques que permeten avançar en la
igualtat efectiva d'homes i dones.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions regula el règim jurídic
general de les subvencions atorgades per les administracions públiques, desenvolupada pel
Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la LGS, i així mateix
resulta d'aplicació l'Ordenança General de Subvencions d'aquest Ajuntament.
En la matèria que ens ocupa regeixen també les ordres que desenvolupe la Conselleria
amb competència en matèria de Serveis Socials per la qual regulen i convoquen ajudes
regulades en la present ordenança, així com les lleis generals de procediment administratiu, a
saber la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, sense oblidar les
bases d'execució del pressupost municipal de l'Ajuntament d'Alaquàs.
Esment exprés precís com a antecedents immediata la iniciativa municipal articulada a
través de l'acord plenari de 26 de gener de 2107, pel qual aquest Ajuntament va adoptar una
decisió de declarar amb caràcter general com a serveis públics essencials de l'Ajuntament
d'Alaquàs els recursos que integren els Serveis Socials Municipals.
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La present ordenança respon a la continuació de l'acord plenari anterior i es dicta sobre la
base de la competència en matèria de serveis socials, com abans s'ha exposat i té per objecte
establir les bases per a la concessió de les diferents prestacions econòmiques individualitzades
en matèria de serveis socials que atorga l'Ajuntament d'Alaquàs.
BASE PRIMERA. Objecte i àmbit d'aplicació.
És objecte de la present ordenança regular el procediment per a la resolució de diferents
prestacions econòmiques individualitzades en matèria de Serveis Socials en les seues diferents
modalitats que atorga l'Ajuntament d'Alaquàs de forma cofinançada amb la Conselleria d'Igualtat
i Polítiques Inclusives, a aquelles persones que resideixen en la localitat bé a instàncies de part o
bé d'ofici quan concórreguen circumstàncies que així ho aconsellen.
Per matèria de prestacions econòmiques individualitzades s’han d'entendre aquelles
ajudes dirigides a persones individuals o unitats de convivència a fi de contribuir a l'atenció de
situacions greument deteriorades, d'urgent necessitat, o on es produïsquen greus i específics
problemes que afecten l'autonomia personal, social, cultural o econòmica, i que no puguen
resoldre amb recursos o mitjans econòmics propis.
Es podran atorgar amb caràcter periòdic o quan es tracte de serveis esporàdics i
adquisicions puntuals per una sola vegada en l'exercici econòmic o en el període que establisca
l'Ordre anual de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

BASE SEGONA. Classes, característiques i tipologia de les prestacions econòmiques
individualitzades.
Les prestacions econòmiques individualitzades són ajudes destinades a les persones o
unitats de convivència amb escassos recursos econòmics amb la finalitat d'atendre situacions
concretes de necessitat o emergència social.
Segons la manera de percepció de les prestacions, aquestes podran ser:
1. Prestacions de pagament directe: quan s'atorguen i abonen directament a la pròpia
persona beneficiària o al seu representant legal.
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2. Prestacions de pagament indirecte: quan es concedisquen a la persona beneficiària i
s'abonen a professional, empresa proveïdora, institució o centre que presta el servei o
subministrament al qual es destina l'ajuda.
Segons la seua tipologia poden ser:
1. Despeses imprescindibles per a l'ús de l'habitatge habitual.
2. Despeses excepcionals en els quals concórreguen circumstàncies de greu o urgent
necessitat social i que es consideren d'interés per a l'atenció de persones amb important
problemàtica, entenent-se per aquestes les destinades a cobrir un tipus de necessitat o
situació conjuntural que, no resultant decisiva per a la subsistència de la persona
sol·licitant i de la seua família, puguen alterar l'estabilitat socioeconòmica d'aquestes.
3. Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars, entenent com a tals les
ajudes econòmiques orientades a atendre demandes o mancances que incideixen en la
subsistència física de la persona sol·licitant i/o la seua unitat de convivència familiar.
4. Despeses de desplaçaments, fora del municipi, a centres sanitaris per a tractaments
mèdics o per a la realització d'accions de formació o inserció laboral de persones
desocupades.

BASE TERCERA. Requisits generals que han de reunir les persones beneficiàries i
exclusions.
Els requisits per a poder beneficiar-se de les prestacions regulades per la present l'ordenança
són:
•

•
•

Empadronar-se i residir de forma habitual en el municipi d'Alaquàs amb una
antiguitat mínima de 6 mesos de forma ininterrompuda en relació a la data en què
formule la sol·licitud. Només en el supòsit de situacions de risc, degudament
acreditades pels o les professionals de treball social municipals, es podrà obviar
aquest requisit.
Disposar d'una renda de la unitat de convivència no superior al que s'estableix en
l'annex I d'aquesta Ordenança
Tindre valorada la situació de necessitat i idoneïtat social per a la prestació
sol·licitada per professional de Treball Social municipal.
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•
•
•

•

No disposar de cap altra ajuda ni prestació per a la mateixa fi atorgada per
organisme públic o privat.
Que la resolució de la prestació sol·licitada no siga competència institucional
d'altres organismes públics diferents a l'Ajuntament d'Alaquàs.
En el cas de separació o divorci, reclamar qualsevol pensió compensatòria i/o
d’aliments a la qual poguera tindre dret, en cas d'impagament reclamar
judicialment els drets econòmics que li corresponguen.
Haver justificat les ajudes concedides amb anterioritat.

Exclusions:
• No podran beneficiar-se de les prestacions regulades en aquesta ordenança les
persones que s'hagen beneficiat d'ajudes concedides per altres institucions sempre
que siguen de la mateixa naturalesa, abast i finalitat. En casos excepcionals es podran
atendre sol·licituds subvencionades per altres administracions sempre que la
subvenció siga inferior al 100% i s'estime la necessitat de complementar-la.
• No es podran concedir les prestacions regulades en la present ordenança, quan la
persona sol·licitant o qualsevol membre de la unitat de convivència, tinguen en
propietat béns mobles o immobles que per les seues característiques, valoració,
possibilitats de venda o explotació, permeten apreciar l'existència de mitjans.
• Queden explícitament excloses de les prestacions econòmiques individualitzades les
sol·licituds que es troben en els següents casos:
1. Aquelles la resolució de les quals siga competència institucional d'altres
organismes públics diferents a l'Ajuntament d'Alaquàs.
2. Adquisicions o accions efectuades o executades amb anterioritat a la petició de
l'ajuda. No obstant això, es podran contemplar situacions excepcionals
degudament justificades.
• Serà incompatible la concessió de la prestació sol·licitada amb el gaudi gratuït i/o
simultani de serveis que cobrisquen els mateixos supòsits i necessitats, a través
d'institucions públiques o privades subvencionades, establint el principi general
d'incompatibilitat de les ajudes individuals i institucionals. Seran compatibles
únicament quan presenten diferent naturalesa i atenguen diferent finalitat.
• Atesa la naturalesa d'aquestes ajudes i a causa del tipus de finalitat que tenen, el
requisit de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront
de la Seguretat Social queda exceptuat.
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BASE QUARTA. Iniciació del procediment.
El termini de presentació de sol·licituds de prestacions econòmiques individualitzades serà
al llarg de l'any.
El procediment s'iniciarà per la persona interessada mitjançant presentació de la
corresponent instància normalitzada en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, sense perjudici del
que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de
l’Administració Pública, acompanyada de la documentació específica requerida per a cada tipus
d'ajuda.
Excepcionalment, les prestacions econòmiques individualitzades es podran tramitar d'ofici,
previ informe tècnic motivat de la necessitat. En aquest supòsit es requerirà la conformitat de la
persona destinatària per a rebre la prestació.
Si la sol·licitud presentada no reunira els requisits exigits, es requerirà a la persona
interessada perquè, en un termini de deu dies esmene la falta o acompanye els documents
preceptius amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia
resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015 de
PAC.

BASE CINQUENA. Documentació a adjuntar a la sol·licitud.
La sol·licitud es realitzarà per mitjà de la presentació de la corresponent Instància
normalitzada, adjuntant a la mateixa la documentació deguda, en el Registre General de
l'Ajuntament d'Alaquàs o bé per qualsevol de les formes autoritzades per l'article 16.4 de la Llei
39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació assenyalada a sota i cada document
(excepte la instància) haurà de ser aportat per cada una de les persones membres de la unitat
de convivència majors de 16 anys.
Es considerarà com a unitat de convivència la formada per la persona sol·licitant amb
caràcter individual, així com la formada per la mateixa i altres persones que convisquen amb
aquesta en un mateix habitatge o allotjament, en virtut de vincles matrimonials o d'una relació
permanent anàloga a la conjugal, o filiació qualsevol que siga la seua naturalesa, inclosa la tutela
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ordinària, de parentiu per consanguinitat fins al segon grau o per afinitat fins a primer grau, o per
una relació d'acolliment familiar, o delegació de guarda amb finalitats d'adopció.
a) Fotocòpia del document identificatiu de la identitat de la persona sol·licitant.
b) Fotocòpia de l'última declaració de la renda o en defecte d'això autorització expressa,
que li serà facilitada per l'Ajuntament, per a obtindre d'ofici certificat de l'Agència
Tributària.
c) Certificat de béns municipal. Per a això s'haurà de signar l'autorització expressa que
facilitarà l'Ajuntament per a obtindre d'ofici aquest certificat.
d) Certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
e) Fotocòpia de les tres últimes nòmines o en cas d'estar en situació de desocupació,
certificat de l'INEM indicant situació en la qual es troba, temps de prestació i import
d'aquesta.
f) En cas de pensionistes, certificat de pensions, expedit per l'INSS, indicant tipus de
pensió i import d'aquesta.
g) En el supòsit de separacions matrimonials, divorcis o progenitors sense convivència,
fotocòpia de la sentència o/i del conveni regulador, on s'establisca la pensió
alimentària i/o compensatòria. Si no es percep la compensació establerta, denúncia
interposada del fet davant l'autoritat competent.
h) Declaració jurada indicant situació econòmica actual i mitjans de subsistència de què
disposa (només per a aquelles persones que no puguen aportar la documentació
requerida per causa justificada).
i) Tota aquella documentació que li siga sol·licitada a la persona sol·licitant per l'òrgan
encarregat de resoldre la sol·licitud de prestació econòmica únicament als efectes de
realitzar una correcta valoració de la sol·licitud.
Es podrà eximir a les persones sol·licitants de la presentació de part de la documentació de
general, en els següents casos:

a) En els casos d'haver acreditat davant els Serveis Socials municipals en els últims sis
mesos, amb motiu de sol·licitud d'altres ajudes de les regulades en les presents bases o
una altra prestació social amb nivell d'acreditació documental equivalent, es podrà eximir
a la persona sol·licitant de presentar la documentació contemplada en les lletres a, b, c,
g, de l'apartat primer del present article per a la tramitació de l'ajuda, havent de
manifestar documentalment que no s'han produït modificacions en la seua situació
socioeconòmica familiar.
b) Si qualsevol altra documentació general ja obrara en poder dels serveis socials
municipals, no serà necessària la seua aportació per la persona sol·licitant, excepte que
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per part de l'administració es considere oportú reclamar-la amb la finalitat de verificar la
seua vigència, sense perjudici que en tot cas haurà d'incorporar-se a l'expedient còpia
d'aqueixa documentació.
c) Quan l'Ajuntament, bé per tractar-se de documentació emesa per aquest, com és el cas
de les certificacions d'empadronament i convivència o els documents d'Alta a Tercers, o
bé per tractar-se d'una altra documentació pública a la qual poguera tindre accés per
acords de comunicació d'informació amb altres administracions, podrà sol·licitar la
mateixa d'ofici, prèvia autorització de la persona sol·licitant, i s’eiximirà de la seua
presentació.
d) Es preveu la possibilitat que en determinats casos, davant la gravetat o urgència de la
situació, es puga prescindir de la presentació de la documentació, previ informe motivat
de professional de Treball Social municipal, sense perjudici que amb posterioritat se li
poguera reclamar la mateixa si es considerara necessari. En tot cas, s'exigirà, almenys,
documentació acreditativa de la identitat de la persona beneficiària.

BASE SISENA. Instrucció.
Respecte al tràmit de les sol·licituds
1. Les sol·licituds d'ajudes seran remeses al Departament de Serveis Socials de
l'Ajuntament, per a la realització de les comprovacions, visites domiciliares i informes que
es consideren necessaris amb vista a determinar si la persona sol·licitant reuneix les
condicions necessàries per a poder beneficiar-se de la prestació sol·licitada.
2. En qualsevol fase de la tramitació de l'expedient, a la vista de la documentació obrant en
cadascun d'aquests i de les obligacions que s'adquireixen per la concessió de l'ajuda, es
podran recaptar informes dels organismes públics i/o entitats privades que s'estime
oportú a l'efecte de les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.
3. Amb caràcter general, els tràmits que hagen de ser emplenats per les persones
interessades en el curs del procediment se substanciaran conforme al que s'estableix en
l'article 73 de la Llei 39/2015 de PAC.
4. Les activitats d'instrucció comprendran:
a) Petició dels informes que s'estimen necessaris per a resoldre o que siguen exigits per les
normes que regulen cada tipus de prestació.
b) Avaluació de les sol·licituds d'ajudes, efectuada conforme amb els criteris, formes i
prioritats de valoració establerts en les normes reguladores de cada tipus d'ajuda.
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Respecte als informes tècnics
1. El personal tècnic del Departament de Serveis Socials, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 24 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, realitzarà d'ofici les
actuacions que estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les
dades i documents, entre altres, entrevistes, visites a domicili, informes d'altres organismes,
etc., en virtut dels quals s’ha de formular la proposta de resolució.
2. El Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament informarà raonadament de les
sol·licituds presentades i elevarà proposta a l'òrgan municipal competent per a la seua
resolució.
3. En els informes tècnics preceptius i en la proposta de concessió o denegació, emesos
pels i per les professionals de Treball Social, s'haurà d'especificar:
• Renda de la unitat familiar de la persona sol·licitant.
• Problemàtica social.
• Grau de necessitat i urgència de l'ajuda sol·licitada.
• Idoneïtat i eficiència de l'ajuda sol·licitada en la resolució de la necessitat.
• El grau de participació o resposta en les activitats que integren els programes
familiars.
• El compliment de les obligacions acordades en relació a altres ajudes concedides
amb anterioritat.
• Freqüència, import i concepte de les ajuda anteriorment concedides.
4. El personal tècnic del Departament de Serveis Socials podrà determinar els
compromisos i obligacions que estime pertinents a exigir a les persones beneficiàries per a
complir amb la finalitat de les ajudes i, en cas d'incompliment, es procedirà a la suspensió
d'aquestes.

BASE SETENA. Òrgan competent en la proposta de concessió de prestacions
econòmiques individuals.
Seguint les instruccions marcades per a la concessió d'ajudes econòmiques
individualitzades, per part de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, l'Ajuntament crearà
una Comissió de Valoració composada per:
•
•

Presidència: Alcalde/ssa o Regidor/a en qui delegue
Secretaria: Actuarà una persona membre de l'equip de Serveis Socials
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•

Vocals: Direcció de l'Àrea Sociocultural i dues persones amb perfil tècnic del
Departament de Serveis Socials

Serà competència de la Comissió de Valoració elevar proposta a Alcaldia de les sol·licituds
valorades per a la seua aprovació, denegació o desistiment, en cadascuna de les Comissions
realitzades, i la Comissió es reunirà almenys una vegada al mes.

BASE VUITENA. Resolució.
1. Les sol·licituds de prestacions econòmiques individualitzades seran resoltes per l'Alcaldia o
Regidoria delegada competent en matèria de Benestar Social a proposta de la Comissió de
Valoració de Prestacions Econòmiques.
2. La resolució serà motivada havent de quedar acreditats en el procediment els fonaments i
haurà de contindre la relació de persones sol·licitants a les quals es concedeixen les
prestacions i les seues quanties, constant de forma expressa la desestimació de la resta de
sol·licituds.
3. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds serà de tres mesos comptats des de la
prestació de la sol·licitud. En els casos en els quals s’haja de requerir a la persona
interessada l'esmena de deficiències i/o l'aportació de documents, el termini s'entendrà
suspés durant el transcurs del temps que medie entre la notificació del requeriment i el seu
efectiu compliment per la persona interessada, o en defecte d'això, pel transcurs del termini
concedit.
4. Podran ser motius de denegació la impossibilitat, imputable a la persona sol·licitant, de
practicar alguna de les comprovacions necessàries per al realitzar el preceptiu informe
tècnic, la falta o incorrecta justificació de les ajudes atorgades amb anterioritat o les accions
fraudulentes, prèvia acreditació pel Departament de Benestar Social de la concurrència
d'aquestes circumstàncies en l'expedient administratiu.
5. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa,
les persones interessades podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci
administratiu, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 Llei 39/2015 de PAC i 25
de la Llei General de Subvencions.

BASE NOVENA. Recursos.
•

Contra les resolucions dictades que esgoten la via administrativa, es podrà interposar un
recurs de reposició de conformitat amb l'article 123 i següents de la Llei 39/2015 de PAC en
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•

•

•

un termini d'un mes, o directament Recurs Contenciós Administratiu davant els Jutjats
contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos, tots dos a comptar a
partir de l'endemà de la notificació.
La interposició del recurs potestatiu de reposició impedeix la interposició del recurs
contenciós administratiu contra el mateix acte, fins que siga resolt expressament el recurs de
reposició o s'entenga desestimat per silenci administratiu.
Transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que es notifique dins del referit
mes la seua resolució, s'entendrà desestimat i quedarà expedita la via contenciosa
administrativa.
No obstant això, podrà interposar qualsevol altre recurs que considere oportú en defensa
dels seus interessos.

BASE DESENA. Determinació del límit d'ingressos.
1. Es consideren ingressos familiars la totalitat dels ingressos bruts procedents de cadascuna
de les persones membres de la unitat de convivència. A tals efectes, es comptabilitzaran els
ingressos provinents de sous, de rendes de propietats, d'interessos bancaris i pensions o
ajudes atorgades per institucions públiques o privades a qualsevol de les persones membres
de la unitat de convivència.
2. S'haurà de justificar els ingressos o la manca d'aquests, mitjançant certificats i/o informes
tècnics. Quan dits documents no puguen ser expedits, es justificaran mitjançant declaració
jurada o declaració expressa responsable del propi interessat o interessada atorgada davant
una autoritat administrativa.
3. A l'efecte de la present ordenança, es considerarà com a unitat de convivència la formada
per la persona sol·licitant amb caràcter individual, així com la formada per la mateixa i altres
persones que convisquen amb aquesta en un mateix habitatge o allotjament, en virtut de
vincles matrimonials o d'una relació permanent anàloga a la conjugal, o filiació qualsevol que
siga la seua naturalesa inclosa la tutela ordinària, de parentiu per consanguinitat fins al
segon grau o per afinitat fins a primer grau, o per una relació d'acolliment familiar, o
delegació de guarda amb finalitats d'adopció. El Departament de Serveis Socials la
comprovarà internament en el padró municipal o bé podrà ser comprovada per l'equip tècnic
acudint al domicili.
4. Excepcionalment, es podrà considerar en un mateix domicili més d'una unitat de convivència
sempre que no existisca parentiu fins a 2n grau o bé per informe del personal tècnic del
Departament que indique expressament la diferenciació de dues unitats de convivència o
més.
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5. El límit d'ingressos de la unitat de convivència es realitzarà sobre la base dels criteris
establerts en l'annex I.

BASE ONZENA. Obligacions de les persones beneficiàries.
Les persones beneficiàries de les prestacions quedaran obligades a:
• Facilitar la documentació que li siga sol·licitada en relació amb les facultats de control
sobre l'activitat o acció subvencionada.
• Permetre i afavorir la intervenció dels Serveis Socials Municipals.
• Comunicar, en el termini màxim de quinze dies hàbils, als Serveis Socials Municipals
qualsevol variació o modificació en la situació familiar i/o econòmica que poguera produirse durant la percepció de la prestació concedida.
• Destinar la prestació econòmica a la finalitat per a la qual va ser concedida, així com
complir els requisits i condicions que pogueren estar establerts en relació a aquesta.
• Justificar documentalment, quan així li siga requerit, que la prestació ha sigut destinada a
la finalitat per a la qual va ser concedida.
• Manifestar documentalment l'acceptació i el compliment de les actuacions que hagen
determinat els Serveis Socials Municipals, tendents a afavorir la integració de la persona
sol·licitant i la seua unitat de convivència.
• Que no existisca absentisme escolar en la unitat de convivència, la qual cosa s'acreditarà
d'acord al que estableix el Pla Municipal d'Absentisme Escolar.
• Participar en el projecte d'intervenció social i educatiu familiar establert per l'Equip de
Serveis Socials de l'Ajuntament d'Alaquàs a partir de la declaració de situació de risc o
desemparament del o de la menor.
Després de la valoració professional, amb la finalitat de modificar les circumstàncies
familiars o personals, conjuntament amb la persona sol·licitant, podran establir-se les mesures o
contraprestacions a realitzar. L'incompliment de les mateixes podrà comportar proposta tècnica
desfavorable de la concessió de l'ajuda, o si escau, de revocació de l'ajuda concedida.

BASE DOTZENA. Forma de pagament. Possibilitat de fraccionament i bestreta del
pagament.
L'abonament de les prestacions econòmiques s'efectuarà una vegada dictada resolució o
bé de forma directa o indirecta conforme al que s'estableix en la base segona. L'import de l'ajuda
s'abonarà íntegrament o bé fraccionat el seu pagament si així s'estableix en la resolució.
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Les prestacions tenen genèricament naturalesa econòmica, si bé aquestes es podran
atorgar també en espècie quan existisca tal possibilitat i les circumstàncies concurrents al cas ho
aconsellen.
Vista la naturalesa de les prestacions contemplades en la present ordenança, el pagament
s'abonarà, amb caràcter general, anticipadament a la justificació de l'ajuda.
El mitjà preferent de pagament de les prestacions econòmiques serà la transferència
bancària. No obstant això, quan les circumstàncies ho aconsellen i la gestió dels pagaments es
realitze a través de pagadories específiques, es podrà utilitzar com a mitjà de pagament el xec
bancari. De manera excepcional, el pagament de la prestació es podrà realitzar anticipadament
pel 100% previ informe tècnic justificant la necessitat d'aquest avançament.
Es concedeix un termini màxim d'un mes des de la recepció de la notificació per la persona
interessada per al cobrament de l'ajuda concedida. En cas de no realitzar aquest cobrament per
causa imputable a la persona interessada, se li tindrà per desistida de la seua petició.
BASE TRETZENA. Extinció.
Les prestacions econòmiques regulades en la present Ordenança s'extingiran per alguna
de les següents causes:
-

-

Desaparició de les circumstàncies que van donar origen a la seua concessió.
Compliment del termini de durada de la prestació econòmica.
Defunció del beneficiari. Quan l'ajuda s'ha concedit a una unitat familiar, l'òrgan
competent que ha elevat la proposta favorable a l'ajuda, previ informe de la comissió de
valoració, resoldrà motivadament si és pertinent o no la seua continuïtat.
Trasllat del domicili fora del terme municipal d'Alaquàs.
Renúncia del beneficiari a la prestació econòmica.

BASE CATORZENA. Infraccions.
Les infraccions administratives podran ser lleus, greus o molt greus. Per a la imposició de
sancions serà necessari seguir el corresponent procediment sancionador, mitjançant la instrucció
del corresponent expedient de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/ 2015, d'1 d'octubre, de Règim
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Jurídic del Sector Públic, a aquest efecte la citada tasca serà exercida per la persona Tècnica de
Serveis Socials que tinga assignat el cas, que elevarà informe proposta la Comissió Municipal de
Valoració de Prestacions Econòmiques Individuals, que elevarà la seua proposta última a
l'Alcaldia per a la seua resolució.
Classes d'infraccions:
Són susceptibles de ser considerades com a infraccions, a més de les exposades a
continuació altres conductes incardinables en el quadre d'infraccions previstes en la Llei General
de Subvencions, o altres normes que resulten d'aplicació en la matèria.
Són infraccions lleus:
• Obtindre la prestació sabent que no es reuneixen els requisits per a això.
• No comunicar qualsevol circumstància o variació socioeconòmica que va donar lloc a
la concessió de l'ajuda, i que done lloc a una minoració en la quantia de la prestació.
• L'incompliment dels requisits o prohibicions establertes en aquesta ordenança i altres
disposicions que la desenvolupen i completen, no assenyalats com a faltes greus o
molt greus.
• Ocultar informació.
• Falsejar informació.
• No renovar la demanda d'ocupació en el SERVEF/INEM de qualsevol persona
membre de la unitat de convivència sense causa justificada.
Són infraccions greus:
• No comunicar qualsevol canvi en la situació econòmica que puga suposar l'extinció de
l'ajuda.
• Rebutjar recursos educatius, socials, formatius, sanitaris, destinats a millorar la
situació en la qual es troba la persona sol·licitant o persones membres de la unitat de
convivència.
• No complir amb les contraprestacions signades.
Són infraccions molt greus:
• Actuacions dirigides a obtindre o mantindre la prestació de manera especialment
fraudulenta o greu, tals com falsedat en document públic o oficial, no haver fet ús dels
drets per a percebre la pensió compensatòria i/o una d’aliments a la qual tinga dret
legalment, haver renunciat a alguna d'elles, o a altres semblants.
• No dedicar l'import de la prestació a la finalitat per a la qual es dóna.
• Desatendre les necessitats dels i les menors a càrrec de la persona titular o persones
beneficiàries.
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BASE QUINZENA. Règim sancionador.
Per a la imposició de sancions serà necessari seguir el corresponent procediment
sancionador, mitjançant la instrucció del corresponent expedient de conformitat amb la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, a aquest efecte, la citada tasca
serà exercida per la persona Tècnica de Serveis Socials que tinga assignat el cas, que elevarà
informe-proposta la Comissió Municipal de Valoració de Prestacions Econòmiques Individuals,
que elevara la seua proposta última a l'Alcaldia per a la seua resolució.
Les infraccions lleus es podran sancionar amb:
•
•
•
•
•

Extinció de la prestació i la impossibilitat de tornar a sol·licitar-la per un període d'un a
tres mesos.
Les infraccions greus es podran sancionar amb:
Extinció de la prestació i la impossibilitat de tornar a sol·licitar-la de tres a sis mesos
Les infraccions molt greus es podran sancionar amb:
Extinció de la prestació i/o la impossibilitat de tornar a sol·licitar-la de sis mesos a un
any.

BASE SETZENA. Incompatibilitat amb altres prestacions o subvencions.
1. Les prestacions econòmiques individualitzades tenen caràcter finalista i són incompatibles
amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat que li poguera
correspondre a la persona beneficiària o una altra persona membre de la unitat familiar de
convivència, procedents de les administracions públiques o entitats privades, excepte les que
tinguen caràcter complementari.
2. La persona beneficiària de l'ajuda, de conformitat amb el que es disposa en l'article 14.1 d)
de la Llei 38/2003, General de Subvencions està obligada a comunicar a l'Ajuntament
l'obtenció d'altres subvencions, ingressos o recursos que financen el mateix objecte de
l'ajuda.
3. Les prestacions regulades en la present ordenança són incompatibles amb el gaudi a títol de
propietat o usdefruit de béns immobles a excepció de l'habitatge habitual, o d'altres béns que
per les seues característiques, valoració, possibilitats de venda o explotació, permeten
Ajuntament d’Alaquàs
C/Major, 88 – 46970 ALAQUÀS (València) – Tel. 961519400 – info@alaquas.org

apreciar l'existència de mitjans materials suficients per a atendre les despeses bàsiques i
urgents a què estan destinades les mateixes.
4. De manera excepcional, les prestacions regulades en la present ordenança podran ser
compatibles entre si, en els supòsits en els quals s'ha fixat incompatibilitat, en unitats
familiars amb menors o en situacions d'urgent necessitat, en tots dos casos previ informe
tècnic que justifique l'excepcionalitat.

BASE DISSETENA. Justificació de les ajudes.
1. Les prestacions econòmiques individualitzades es concedeixen en atenció a les
concurrències d'una determinada situació de la persona perceptora. En les prestacions de
pagament directe, no es requeriran altres justificacions que l'acreditació per qualsevol mitjà
admissible en dret de la seua situació prèviament a la concessió de l'ajuda, sense perjudici
dels controls que es pogueren establir per a verificar la seua existència, excepte en aquelles
concessions on quede reflectida de forma expressa la necessitat de la justificació, que es
realitzarà mitjançant les factures corresponents o altres documents de valor probatori que
s'estimen oportuns.
2. La incorrecta o no justificació de l'ajuda atorgada podrà donar lloc a l'obligació de reintegrar
totalment o parcialment l'ajuda rebuda.

BASE DIHUITENA. Reintegrament de les ajudes.
Es procedirà a reclamar a la persona beneficiària el reintegrament de les quantitats
percebudes, en la quantia legalment establerta i prèvia tramitació de l'expedient, en els següents
casos:

a) Incompliment de la finalitat o condicions imposades en la concessió per a la qual la
b)
c)
d)
e)

subvenció va ser atorgada.
No justificació documental de l'ajuda obtinguda en els casos en els quals es requerisca.
Negativa per part de la persona beneficiària a les actuacions de control establertes per
part l'Ajuntament per a comprovar el compliment de la finalitat de la subvenció.
La percepció d'idèntica ajuda concedida per un altre organisme per a la mateixa fi i el
mateix període.
Qualsevol altra causa o circumstància previstes en la normativa general que li siga
aplicable.
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Els reintegraments tindran la categoria d'ingressos de dret públic i, per tant, es procedirà al
seu cobrament per la via de constrenyiment, amb independència de les responsabilitats al fet
que pertoque.
El procediment de reintegrament s'ajustarà al que s'estableix en les bases d'execució del
pressupost de l'Ajuntament d'Alaquàs.

BASE DINOVENA. Quanties econòmiques establertes.
1. Les quanties econòmiques màximes per les quals es regeixen les ajudes econòmiques
indivualitzades són les que figuren en l'Annex I.
2. La determinació de la quantia d'ajuda que corresponga dins dels límits màxims assenyalats,
s'efectuara segons la necessitat valorada i la disponibilitat pressupostària existent en les
corresponents partides pressupostàries
3. Quan concórreguen circumstàncies extraordinàries, per raons de necessitat o interés social,
el personal tècnic podrà efectuar proposta de resolució d'ajuda que excedisca als criteris,
degudament acreditada en l'expedient administratiu.
4. Per resolució de l'Alcaldia o Regidoria delegada competent en matèria de Benestar Social,
s'actualitzarà anualment les quanties econòmiques, de conformitat amb les disposicions que
en cada exercici econòmic establisca l'òrgan de l'administració Autonòmica competent en
matèria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
La concessió de les ajudes estarà supeditada a l'existència de crèdit suficient destinat a tal
fi, conforme a les partides econòmiques que componguen el pressupost anual.

BASE VINTENA. Responsabilitat sobre les justificacions.
El compliment del deure de justificació de les prestacions econòmiques individualitzades
abonades recau directament sobre la persona beneficiària, de conformitat amb l'article 30 de la
Llei General de Subvencions.

BASE VINT-I-UNENA. Protecció de dades.
La protecció de les dades de caràcter personal que es recapten durant la tramitació,
valoració i seguiment de les prestacions regulades en les presents bases o qualsevol eventualitat
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no recollides en les mateixes correspondrà a l'òrgan que tinga encomanada la facultat de
resoldre aquestes ajudes, igualment li correspondrà l'aprovació dels documents normalitzats que
siguen necessaris per a la seua gestió, així com dictar les resolucions que es precisen amb vista
al seu desenvolupament i aplicació.

BASE VINT-I-DOSENA. Vigència de les Bases.
Aquesta ordenança tindrà caràcter definitiu fins a la seua modificació o derogació
expresses. Entrarà en vigor l'endemà de la publicació d'aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la
Província de València i haja transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985,
LRBRL.”
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Annex I

DETERMINACIÓ LÍMIT D'INGRESSOS UNITAT FAMILIAR

Les unitats familiars sol·licitants de prestacions econòmiques individualitzades (ajudes d'emergència) no
podran superar el límit d'ingressos segons s'especifica en la següent taula:

Percentatge
Membres IPREM
RENDA
1
72% 387.24 €
2
80% 430.27€
3
85% 457.16 €
4
88% 473.29 €
5
92% 494.81 €
6
95% 510.94 €
7 o més
100% 537.84 €
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A. PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES: NECESSITATS BÀSIQUES

1. Unitats familiars AMB INGRESSOS
Núm.
membres

Quantia any 2018
(Amb despeses
habitatge superiors a
100 €/mes)

1
2
3
4
5 o més

110 €
140 €
170 €
200 €
230 €

Temporalitat: màxim 3 mesos a l'any
Incompatibilitats: percepció de Pensions No Contributives, Rendes Actives d'Inserció o Renda Garantida de Ciutadania.
No es considerarà unitat familiar amb ingressos quan existisquen menors a càrrec i els ingressos mensuals no superen la
quantia de la Pensió No Contributiva (quantia any 2018, 369.90 €/mes)
Quan es presente una sol·licitud amb ingressos econòmics però aquests siguen inferiors al 50% del límit establert, s'establirà
una quantia resultat de fer la mitjana entre la quantia que li correspondria en una situació amb ingressos i la que li correspondria en
situació sense ingressos.
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2. Unitats familiars SENSE INGRESSOS
Núm.
membres
1
2
3
4
5 o més

Quantia any 2018
48% IPREM (258,16 €)
58% IPREM (311,94 €)
62% IPREM (333,46 €)
64% IPREM (344,21 €)
70% IPREM (376,48 €)

Temporalitat: màxim 6 mesos a l'any
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B- DESPESES IMPRESCINDIBLES PER A L'ÚS DE L'HABITATGE
HABITUAL
OBJECTE
FIANÇA PER
A LLOGUER

LLOGUER/
HIPOTECA

REQUISITS
- No ser titular o inquilí d'habitatge social.
- L'habitatge objecte de l'ajuda ha de ser l'habitatge
habitual.
- Acreditar l'existència de deute en concepte de
lloguer/hipoteca i existir risc de desnonament que
s'acreditarà documentalment.
- Haver sol·licitat, les prestacions en matèria d'habitatge
existents en altres Administracions públiques o privades.
- Mancar d'habitatge i acreditar la necessitat d'accés a
aquesta.
- Comptar amb proposta escrita de lloguer de l'habitatge.
- Quedar acreditada, mitjançant informe tècnic, la
possibilitat de continuació de pagament de rendes
posteriors de lloguer per part del sol·licitant.
- Que l'ajuda sol·licitada evite la perduda de l'habitatge de
lloguer o hipotecada que constituïsca el domicili habitual del
sol·licitant.

QUANTIA MÀXIMA

TEMPORALITAT

INCOMPATIBILITATS

2 mensualitats de la
proposta amb una
quantia màxima total
de 600 €.

1 vegada cada dos anys. -Amb altres ajudes d'entitats

Màxim 3 rebuts a
l'any fins a un màxim
de 1.200 €

Al llarg de tot l'any.

públiques o privades destinades
al pagament del lloguer.

-Amb altres ajudes d'entitats
públiques o privades destinades
al pagament de
subministrament bàsics per a
l'habitatge.
-Amb la percepció d'una altra
tipologia d'ajudes de la present
ordenança, sempre que la unitat
familiar compte amb ingressos
econòmics

LLUM I O GAS

-Existir un risc imminent de pèrdua de
subministraments bàsics de l'habitatge habitual per
falta de pagament.

180 €/ any

Al llarg de l'any.

-Amb altres ajudes d'entitats
públiques o privades destinades
al pagament de
subministrament bàsics per a
l'habitatge.
-Amb la percepció d'una altra
tipologia d'ajudes de la present
ordenança, sempre que la unitat
familiar compte amb ingressos
econòmics.
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AIGUA

-Existir un risc imminent de pèrdua de
subministraments bàsics de l'habitatge habitual per
falta de pagament.

280 €/any

Al llarg de l'any.

-Amb altres ajudes d'entitats
públiques o privades destinades
al pagament de
subministrament bàsics per a
l'habitatge.
-Amb la percepció d'una altra
tipologia d'ajudes de la present
ordenança, sempre que la unitat
familiar compte amb ingressos
econòmics.
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C. DESPESES EXTRAORDINÀRIES EN QUÈ CONCORREN
CIRCUMSTÀNCIES GREUS
OBJECTE
MEDICACIÓ

ÚS DE LENTS

EQUIPAMENT
DE LA LLAR

REQUISITS
- Informe mèdic que acredite el tractament prescrit,
freqüència i durada.
- No poder accedeix a la prestació farmacèutica
gratuïta

QUANTIA MÀXIMA
TEMPORALITAT
-Import
del Al llarg del tot l'any.
tractament prescrit.

-Existència d'informe mèdic oftalmològic que justifique la
-Muntura: 50€
necessitat de l'ús de lents.
Lents
normals:
40 €/cristall
- Lents
progressives: 105
€/cristall
-Mancar de mitjans econòmics suficients per a la
reparació o adquisició d'equipament bàsic per a
l'habitatge i sempre que resulten de vital importància
per a la unitat de convivència del sol·licitant.

600 €/ any

1/ vegada cada dos
anys, es podrà atorgar
amb anterioritat
sempre que es dispose
d'informe oftalmològic
que justifique
aquesta necessitat.

-

2 vegades a l'any.

INCOMPATIBLITATS
-Amb altres ajudes d'entitats públiques o
privades destinades al mateix concepte.
-Amb la percepció d'una altra tipologia
d'ajudes de la present ordenança,
sempre que la unitat familiar compte
amb ingressos econòmics.

-Amb altres ajudes d'entitats públiques o
privades destinades al mateix concepte.
-Amb la percepció d'una altra tipologia
d'ajudes de la present ordenança,
sempre que la unitat familiar compte
amb ingressos econòmics.

-Amb altres ajudes d'entitats públiques o
privades destinades al pagament del
mateix concepte.
-Amb la percepció d'una altra tipologia
d'ajudes de la present ordenança,
sempre que la unitat familiar compte
amb ingressos econòmics.

NECESSITATS
HABITACIONALS

ESCOLA INFANTIL
0-3 ANYS

- Pagament d'estades temporals en allotjaments
alternatius per situacions imprevistes urgent
necessitat.

-Existir situació de risc per al menor beneficiari.
- Inclusió de la unitat de convivència en un Pla
d'Intervenció adequat a la situació de desprotecció
infantil.
- Subscripció per part de la família beneficiària d'un
compromís de participació en el Pla d'Intervenció.

El cost fins a la
consecució d'un
allotjament estable,
fins a un màxim de
600 € a l'any.

- Al llarg del tot l'any.

- Cost de la plaça a
l'escola infantil.

- Curs escolar.
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-Amb altres ajudes d'entitats públiques o
privades destinades al pagament del
mateix concepte.
-Amb la percepció d'una altra tipologia
d'ajudes de la present ordenança,
sempre que la unitat familiar
compte amb ingressos econòmics.
-Amb la percepció d'una altra
tipologia d'ajudes de la present
ordenança, sempre que la unitat familiar
compte amb ingressos econòmics.

D. DESPESES DE DESPLAÇAMENTS
TRANSPORT
INTERURBÀ
(BONO
METRO-BUS)

-Mancar de mitjans econòmics suficients la unitat de
convivència per a costejar les despeses de
desplaçament.
-Estar en tractament mèdic (UCA, teràpies de grup,
tractaments de deshabituació de drogodependències,
tractaments mèdics periòdics…)
- Estar en un Programa d'Inserció Laboral o Formatiu
fora del municipi.
- Document del centre on ha d’acudir on
especifique freqüència i durada.

50 €/mes

-Duració del programa al qual ha
d'acudir.
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-Amb altres ajudes d'entitats
públiques o privades destinades
al mateix concepte.
-Amb la percepció d'una altra
tipologia d'ajudes de la
present ordenança, sempre i
quan la unitat familiar compte
amb ingressos econòmics.

