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Concepte d’urgència social 

Persones beneficiàries 

Tipologia dels ajuts d’urgència social 

 
 

 

 

És la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari 
i no previst, que requereix una intervenció immediata del servei bàsic 
d’atenció social. Té per finalitat l’atenció de determinades situacions de 

necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què 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. 

 

Els ajuts d’urgència són ajuts no periòdics, de caràcter assistencial, 
subjectes a limitació pressupostària, que no generen dret de continuïtat, 

destinats a les persones físiques amb escassos recursos econòmics. L’ajut  
tindrà un import màxim de 300 € per cada exercici pressupostari i unitat de 
convivència. 

 

 

Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies 
empadronades al municipi de l’Ampolla  i que estiguin en situació de 
vulnerabilitat econòmica puntual i/o pobresa o exclusió social, i acreditin que 

tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques perquè no tenen 
ingressos o aquests són insuficients. 

   
Amb caràcter general s’han de complir els requisits següents: 
 

- Estar empadronat a L’Ampolla amb una antiguitat d’un any per a poder 
accedir a tots els ajuts regulats.  

- Estar en situació de necessitat personal bàsica valorada pels Serveis 
Socials municipals. 

- Per tal de valorar la idoneïtat dels ajuts els Serveis Socials municipals 
han de fer una valoració econòmica i social de cada cas.  

- No es poden assumir deutes contrets amb l’Ajuntament: ingressos de 
dret públic i/o privat llevat dels deutes referits a serveis valorats com de 

primera necessitat.  

- Per establir la situació econòmica de la persona o de la unitat de 
convivència s’ha d’establir el nivell d’ingressos nets de la persona o de la 

unitat de convivència. 

 

 

Alimentació, higiene, roba i calçat. 

 

BASES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS PER ATENDRE SITUACIONS 
D’URGÈNCIA PUNTUALS I NECESSITATS BÀSIQUES DE 

SUBSISTÈNCIA PER A L’ANY 2021 I SEGÜENTS 
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-L’alimentació en situacions conjunturals puntuals d’atenció social urgent 

sempre i quan no puguin ser cobertes pel projecte Tiquet Fresc, pel Banc 
d’Aliments o per altres vies de caire social. 

 
-Productes higiene personal, roba i calçat. 

 
Habitatge 

 

-Ajut destinat a persones que acreditin risc greu de possibilitat de perdre 
l’habitatge per no poder afrontar els rebuts impagats de lloguer o de quotes 
de préstec hipotecari (únicament la part del préstec que afecta l’habitatge), 

sempre i quan no puguin acollir-se a mediació efectiva o a altres 
convocatòries d’ajuts, entre els quals, els de l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya. 

-Ajudes per l’adquisició d’equipament bàsic i imprescindible de primera 
necessitat per l’habitatge habitual. 
 
Subministraments 

 

Ajut destinat a fer front al pagament de deutes de subministrament d’aigua, 
llum i gas en casos en què es posi de manifest que aquesta és la única 

opció alternativa per evitar un tall de subministrament que provocaria un 
greuge important a la família, sempre i quan no puguin acollir-se a ajuts 

d'urgència social específics regulats a l'empara de a la Llei 24/2015 del 29 
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica. 

 

Atenció a menors en situació de risc 
 

-Pagament puntual de serveis i recursos necessaris per atendre els menors 
en els casos en què el/la progenitor/a no compti amb ingressos econòmics 

suficients i no tingui suport familiar. 
 

Atenció sanitària 
 

Pagament puntual de productes sanitaris no coberts o parcialment coberts 
pel Sistema de la Seguretat Social que eviten el deteriorament de la salut 

física i/o psíquica amb el corresponent informe mèdic (medicaments, llet 
maternitzada, ulleres graduades, tractaments terapèutics infantils, 
odontologia, etc.). 

 
 

Desplaçaments 
 

Desplaçaments puntuals o associats a transport o trasllats en situacions 

especials i sempre que no estiguin coberts per altres Administracions. 
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 Valoració de la situació de necessitat 

Altres 

 

Pagament d’altres conceptes no inclosos en els apartats anteriors, i que es 
valori pel professional la necessitat de cobrir-los i evitar així una situació 
d’exclusió social o el risc de patir-la. 

 

 

La valoració de la situació de necessitat és l’element definitori bàsic per 
poder tenir accés a les prestacions d’urgència social i s’ha de fer tenint en 
compte les condicions econòmiques, socials i familiars del beneficiari o 

beneficiària 

 
Valoració econòmica 

 

Per valorar la situació econòmica de la família o la unitat de convivència, es 
comptabilitzaran els ingressos nets percebuts pels membres de la llar 
durant els tres mesos anteriors a la data de sol·licitud, i es descomptaran 
les quotes mensuals de lloguer o hipoteca. 

 
Els ingressos els poden compondre:  

- Ingressos de treball per compte d’altri i/o propi  
- Beneficis i pèrdues de treball per compte propi.  
- Prestacions socials  

- Rendes per capital i de la propietat (rendiments de capital mobiliari i/o 
immobiliari)  

- Transferències rebudes i pagades a altres llars (pensions compensatòries, 
aliments...)  
- Ingressos percebuts per a menors o membres de la unitat familiar  

- Resultats de declaracions de renda  
- Manutenció en els casos de separació (pensió d’aliments....) 

 
Per determinar els nivell d’ingressos, s’utilitzarà l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya vigent. (IRSC)  

 
Els tècnics de Serveis Socials realitzaran una entrevista i recolliran la 
documentació necessària per tal de valorar la situació econòmica de la 

família i emetran un informe/proposta que es traslladarà a la junta de 
govern. 

 
Taula de Valoració  
 

L’Indicador de renda de suficiència de Catalunya és un indicador que es fixa  
periòdicament per la Llei de pressupostos de la Generalitat. Aquest indicador 

serveix per valorar la situació de necessitat que impedeix de fer front a les 
despeses essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les 
persones que integren la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual 
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 Tramitació 

pertany, pel que la taula de valoració es pondera atenent al nombre de 

membres de la unitat familiar. 
 
Càlcul d’ingressos familiars 

 
 

Nombre de 
membres 

Ingressos 
familiars 

Despeses 
habitatge 

Ingressos nets 
familiars 

 
 

   

 
Es gestionarà amb la sol·licitud. 
Segon. Sotmetre-les a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant edicte publicat a la seu 
electrònica de la Corporació i al seu Tauler d’Anuncis, durant els quals es podran presentar 
al·legacions i/o reclamacions que seran resoltes per la Junta de Govern, cas que no se’n presentin 
l’acord serà definitiu.” 

 

D ocumentació a aportar pel sol·licitant 

 
La documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud 

normalitzada, per valorar els ajuts és: 
 

- Document identificatiu de totes les persones del nucli familiar. 

- Número del compte corrent per tal d’ingressar l’ajut, si s’escau 

- Documentació acreditativa de la situació de la sol·licitud de l’ajut 

- Justificants d’ingressos: Extractes bancaris dels darrers tres mesos, 
nomines etc. 
    *En cas d’atur: certificat de l’OTG 

- Justificant despeses d’habitatge: últim rebut de lloguer o hipoteca. 
 
La concessió dels ajuts queda condicionada a la disponibilitat 

pressupostària.  
 

Amb caràcter general, es fixa que el procediment de l’ajut s’ha d’ajustar a la 
legislació del procediment administratiu comú:  
 

 

 
- Sol·licitud de l’ajut signat per l’usuari/a i el professional: hi han de constar 

les dades d’identificació del receptor/receptors, la motivació de la demanda, 
la tipologia de l’ajut sol·licitat, el cost i, si és el cas, la documentació i les 
dades bancàries necessàries per al pagament de la prestació si aquesta 

s’hagués fet per aquesta via.  
 

- La proposta de concessió de l’ajut és un document signat per la 
treballadora social i/o educadora social.  
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Pagament i justificació 

- La concessió de l’ajut es realitzarà per acord de la Junta de govern quan 

l’import sigui superior a 50 €. Els imports fins a 50 € seran gestionats 
directament pels serveis socials qui donarà compte a la junta de govern. 
 

- Les sol·licituds denegades per no complir els requisits no prosperen. 
 

 

 
Pagament 

 
En el supòsit d’una resolució favorable, l’ajuntament de  l’Ampolla iniciarà 

els tràmits per a efectuar el pagament. Aquest es realitzarà directament al 
mateix interessat, al proveïdor del servei o subministrament de que es tracti 
o bé a alguna entitat social que hagi avançat la despesa. 

 
En cas que el pagament s’hagi d’efectuar a una persona diferents de 
l’interessat, aquest haurà de presentar la cessió de cobrament amb la 

identificació de la persona, física o jurídica. 
 

Els ajuts per habitatge i/o subministraments es pagaran un sol cop. 
Els imports fins a 50 € seran gestionats directament pels serveis socials. 
Aquests, hauran d’informar a la junta de govern cada mes de les ajudes 

concedides. 
Els imports superiors a 50 €, previ informe dels serveis socials i valorats per 
aquesta, seran aprovats o desestimats per acord de la junta de govern. 

 
Justificació  

 
Amb caràcter general els beneficiaris de l’ajut estan obligats a aportar a 
l’Ajuntament la documentació que acrediti que l’ajut ha estat destinat a la 

finalitat per a la qual va estar concedida mitjançant factures, rebuts... i 
d’altres documents que tinguin valor probatori equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o fotocopia compulsada, 

que permeten deixar constància de l’aplicació de l’ajut a la finalitat per a la 
qual va estar concedit 

 

Amb caràcter general el termini màxim per a presentar la justificació és 15 
dies a partir de la percepció de l’ajut per part del beneficiari. De forma 

excepcional es pot allargar el termini si està suficientment motivat fins a 31 
de desembre de l’any de la concessió de l’ajuda. Es requerirà informe que 
justifiqui l’ampliació del termini. 

 
L’Ampolla, document amb data i signatura electrònica. 

 

L’Alcalde. 
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SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC INDIVIDUAL PER ATENDRE 
SITUACIONS D’URGÈNCIA PUNTUALS I NECESSITATS BÀSIQUES DE 

SUBSISTÈNCIA PER A L’ANY 202___ 
 
 

1. DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA I/O TUTOR (SI ÉS EL CAS) 
 

NOM I COGNOMS  
 

DNI / NIE  
 

ADREÇA  
 

TELÈFON  
 

EMAIL  
 

 
2. DEMANDA 

 

MOTIVACIÓ 

 
 
 

 
 

 

3. TIPOLOGIA DELS AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
 

Alimentació, higiene, roba i calçat. 

 
 

 Alimentació 

 Higiene 

 Roba 

 Calçat 

 
Habitatge 

 
 

 Lloguer 

 Préstec hipotecari 

 Equipament bàsic de primera necessitat 
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Subministraments 

 

 Subministrament d’aigua 

 Subministrament de llum 

 Subministrament de gas 

 

Atenció a menors en situació de risc 
 

 Serveis i recursos necessaris per atendre els menors 

 
Atenció sanitària 
 

 Medicaments 

 Llet maternitzada 

 Ulleres graduades 

 Tractaments terapèutics infantils 

 Odontologia 

 Altres:  

 

  
Desplaçaments 

 

 Desplaçaments o trasllats en situacions especials 

 
Altres 

 

 Altres:   
 

 
4. COST 

 

 

€ 
 

 
5. DECLARO QUE 

 

Els membres que conviuen en el nucli familiar són: 

Noms i cognoms Parentesc 
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(*) Autoritzo el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Ampolla a 
consultar les meves dades a altres administracions o organismes per 

comprovar si compleixo les condicions requerides per accedir a l’objecte 
d’aquesta sol·licitud i pugui consultar-les durant la seva vigència.  
 

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent:  
 

     La persona signant declara que les dades exposades són certes, i adjunta 
la documentació que ho acredita. 
 

L’Ampolla,   
 

(signatura) 
 
 


