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APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES BASES DE
SUBVENCIÓ PER A LES DESPESES DE
SUBMINISTRAMENTS DE LA LLAR. (AIGUA,
LLUM I GAS).

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRER DE
2015, VA ADOPTAR, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
601.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES BASES DE SUBVENCIÓ PER A LES
DESPESES DE SUBMINISTRAMENTS DE LA LLAR. (AIGUA, LLUM I GAS).
Identificació de l’expedient
BASES DE SUBVENCIÓ PER A LES DESPESES DE
SUBMINISTRAMENTS DE LA LLAR. (AIGUA, LLUM I GAS)
Exp. Núm:
1001/2015
Tràmit:
Proposta resolució
Fets
1. Donada la situació actual de crisis econòmica i la difícil situació econòmica de molts
ciutadans/nes i famílies residents al municipi de Salou, la Regidoria d’Acció Social
proposa la creació de les bases per a la concessió d’ajuts econòmics amb l’objecte de
reduir les despeses i prevenir el risc d’incórrer en pobresa energètica, que per a
determinats col·lectius implica la titularitat o l’ús d’un habitatge, i en concret, ajuts
econòmics per a les despeses de subministraments de la llar (aigua, llum i gas) de
l’últim semestre anterior a la data d’inici de la present convocatòria.
2.

Vist l’informe tècnic justificatiu de les ‘BASES DE SUBVENCIÓ PER A LES DESPESES DE
SUBMINISTRAMENTS DE LA LLAR. (AIGUA, LLUM I GAS)’de data 20 de febrer de 2015,
que transcriu literalment:

1. Donat que, per part de la Regidora d’Acció Social, Martina Fourrier Martinez, es
proposa la creació de les bases per a la concessió d’ajuts econòmics per a
Subvencionar les despeses de subministres de la llar (aigua, llum i gas) corresponent
a les despeses del semestre anterior a la data d’inici de la present convocatòria per
persones majors de 18 anys residents i empadronats al municipi de Salou.
2. Donada la situació actual de crisis econòmica i la difícil situació econòmica de molts
ciutadans/nes i famílies residents al municipi de Salou, la Regidoria d’Acció Social
proposa la creació de les bases per a la concessió d’ajuts econòmics amb l’objecte de
reduir les despeses i prevenir el risc d’incórrer en pobresa energètica, que per a
determinats col·lectius implica la titularitat o l’ús d’un habitatge, i en concret, ajuts
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econòmics per a les despeses de subministraments de la llar (aigua, llum i gas) de
l’últim semestre anterior a la data d’inici de la present convocatòria.
3.

Aquesta ajuda estarà destinada a totes aquelles persones físiques majors de 18 anys
empadronades a Salou, que justifiquin dificultats econòmiques, sempre que
compleixin els següents requisits específics descrits a les bases.

4.

Amb aquesta mesura es pretén donar un suport econòmic puntual per cada mes de
subministrament pagat durant l’últim semestre anterior a l’inici de la present
convocatòria, amb un màxim de 480€ per persona beneficiària i així tenir un respir
per poder afrontar les despeses d’aquest any 2015.

5.

L’import màxim que es destinarà durant l’any 2015 per a l’atorgament de les
subvencions previstes en aquesta convocatòria serà de 100.000,00€. A càrrec de la
partida pressupostaria: 13 231 48001 amb concepte POLÍTIQUES D'ACCIÓ SOCIAL,
de l’exercici 2015.

6.

La redacció de bases a és la següent:

SUBVENCIÓ A LES DESPESES DE SUBMINISTRAMENTS DE LA LLAR.(AIGUA,
LLUM I GAS)
1. OBJECTE
Constitueix l’objecte de la subvenció reduir les despeses que per a determinats
col·lectius implica la titularitat o l’ús d’un habitatge, en concret, reduir les despeses i
prevenir el risc d’incórrer en pobresa energètica, que per a determinats col·lectius
implica la titularitat o l’ús d’un habitatge, i en concret, ajuts econòmics per a les
despeses de subministraments de la llar (aigua, llum i gas) ja pagats de l’últim
semestre anterior a la data d’inici de la present convocatòria.
Aquesta convocatòria és de caràcter excepcional. La concessió d’aquest ajut no
implica ni la concessió ni la reedició de l’ajut per als propers anys.
2. DESTINACIÓ DE L’AJUT
L’ajut s’haurà de destinar al pagament de les despeses bàsiques de la llar en
concepte de subministres de l’habitatge habitual ubicat al terme municipal de Salou.
Queden excloses les despeses bàsiques dels subministres de segones residències,
trasters o pàrquings.
Queden excloses les despeses bàsiques dels subministres d’immobles fora del
municipi de Salou.
3. PROCEDIMENT:
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El procediment per a la concessió de les subvencions és el de concessió en règim de
concurrència.
El procediment per a la concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant
convocatòria.
La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, d’acord amb la seva
normativa reguladora.
Les següents bases d’execució quedaran subjectes al que disposi l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament de Salou.
Les concessions o denegacions dels ajuts es notificaran als/les sol·licitants.
4. FINANÇAMENT:
L’import màxim que es destinarà durant l’any 2015 per a l’atorgament de les
subvencions previstes en aquesta convocatòria serà de 100.000,00€. A càrrec de la
partida pressupostaria: 13 231 48001 amb concepte POLÍTIQUES D'ACCIÓ SOCIAL,
de l’exercici 2015.
5. ELS SOL·LICITANTS
Poden optar a aquesta subvenció municipal totes aquelles persones físiques
empadronades a Salou, sense que en cap cas es pugui concedir més d’una
subvenció pel mateix concepte, sempre que compleixin els següents requisits
específics:
1. La persona sol·licitant ha de tenir 18 anys o més d’edat.
2. Acreditar empadronament continuat al municipi de Salou en els últims sis mesos
anteriors a la data de l’inici de la present convocatòria.
3. Tenir uns ingressos mensuals que no sobrepassin 1,5 vegades l’Indicador de
renda de suficiència de Catalunya (IRSC) fixat anualment per La Llei de
pressupostos de la Generalitat (569,12 euros mensuals * 1’5= 853.68 mensuals
nets), quan es tracti d’un sol membre. Aquest índex s’incrementarà en un 30% per
cada membre addicional de la unitat familiar.
Es tindran en compte els ingressos mensuals corresponents al darrer semestre
anterior a la data d’inici de la present convocatòria.
S’entèn per unitat de convivència familiar (unitat de convivència familiar amb relació
de parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga i per
consanguinitat, adopció o afinitat fins al primer grau. La relació de parentiu es
compta a partir de la persona beneficiària).
4. L’habitatge objecte de l’ajut haurà de ser destinat a habitatge habitual i
permanent.
5.- No figurar com titular de cap altre habitatge, ni a Salou ni a cap altre municipi.
6.- La persona sol·licitant ha de ser titular del habitatge (titular del contracte de
lloguer o escriptura de propietat), i l’habitatge no podrà ser rellogat o destinat a
cap activitat industrial, mercantil o de serveis.
7. Aquesta subvenció queda supeditades a la presentació i acreditació de les
factures pagades de subministres dels últims sis mesos anteriors a la data d’inici de
la present convocatòria, on consti nom i cognoms i número de NIF/NIE del titular
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del contracte de lloguer o escriptura de propietat propietari/a, i ha de ser titular de
les factura dels subministres. En els casos de contracte de lloguer les factures
poden anar a nom del propietari, però al contracte de lloguer ha d’especificar que el
llogater es farà càrrec de les despeses. Aquests hauran de presentar en el moment
de la sol·licitud.
6. LA CONVOCATÒRIA I LA SOL·LICITUD
La convocatòria es farà mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, Tauler
d’Anuncis municipal i els mitjans de comunicació locals que es considerin adients. A
més, es donarà publicitat a l’obertura del període de presentació de les sol·licituds
de subvencions a la pàgina web d’aquest Ajuntament: www.salou.cat,
La informació es realitzarà a les dependències de Serveis Social i de l’ESPAI MAS.
La sol·licitud, amb la documentació, s’haurà de presentar al Registre General de
documents de l’Ajuntament de Salou (OAC).
La documentació s’haurà de presentar de forma unitària.
No s’acceptaran documents solts ni més d’una instància.
Les sol·licituds per accedir, participar o concórrer a la convocatòria d’aquestes bases
s’han de formular mitjançant imprès normalitzats que es facilitaran a Serveis
Socials, l’ESPAI MAS i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Salou
6.1 Els terminis i la forma de sol·licitud
L’Ajuntament de Salou atorgarà aquestes subvencions mitjançant procediment de
concurrència, el que implica que les persones interessades hauran de presentar la
corresponen sol·licitud, acompanyada de la documentació necessària, en el següent
termini: una vegada transcorreguts els 20 dies de publicació de les bases i
aprovades les bases definitives, s’obrirà període de presentació de sol·licituds fins
esgotar la disponibilitat econòmica amb la data màxima de 30 d’octubre de 2015.
Transcorregut aquest termini les sol·licituds quedaran excloses.
El Departament d’Acció Social comprovarà que la documentació concorda amb la
sol·licitada i en cas de no estar complerta, es farà requeriment amb el termini de 10
dies hàbils per a què s’esmeni la falta de documentació i així, acreditar el
compliment dels requisits específics d’aquesta convocatòria.
Tota la documentació, tant l’aportada en el seu moment com la requerida, caldrà
registrar-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Salou.
Les sol·licituds s’aniran resolent per ordre d’arribada fins esgotar la disponibilitat
econòmica amb la data màxima de 30 d’octubre de 2015.
Aquests requeriments es notificaran als interessats.
Si en el termini per a esmenar la falta de documentació requerida, no s’aporta,
s’entendrà que es desisteix de la petició i aquesta quedarà arxivada sense més
tràmits.
6.2 Revocació de l’ajut
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En el cas que es detectin i es provin documentalment, incongruències i falsedats en
la declaració responsable presentada per les persones sol·licitants, es revocarà
automàticament l’ajut i es sotmetrà a la restricció de la seva participació en altres
convocatòries obertes per aquest Ajuntament, i que tinguin per objecte aquest ajut.
7. INCOMPATIBILITATS
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut d’una altra administració o
organisme públic o privat rebut pel mateix concepte.
8. LA QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
El import de les subvencions serà:
- 50€ al mes amb concepte de despeses de llum
- 20€ al mes amb concepte de despeses de gas
- 10€ al mes amb concepte de despeses d’aigua.
Amb un import màxim de 480€ d’ajut total.
Si la despesa és inferior, l’ajuda serà equivalent a l’import de la despesa en tots els
casos.
9. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I LA RESOLUCIÓ DEL
PROCEDIMENT
Serà d’aplicació l’establert a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Salou, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Òrgan d’instrucció.
Una vegada s’acredita la documentació requerida, es trasllada la instància al
Departament d’Acció Social, on es realitzarà l’informe tècnic de resolució, favorable
o desfavorable, en funció de la comprovació prèvia del compliment, o no, dels
requisits de la convocatòria.
L’òrgan d’instrucció realitzarà d’ofici quantes actuacions consideri necessàries per a
la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals
s’hagi de formular la proposta de resolució.
Òrgan col·legiat.
Als efectes previstos a l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, l’òrgan col·legiat competent per a la proposta de concessió serà la
comissió informativa d’Acció Social.
Òrgan concedent.
L’òrgan competent per a concedir o denegar les subvencions és la Junta de Govern
Local.
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10. ELS TERMINIS I LA FORMA D’ATORGAMENT
Les subvencions s’aniran atorgant a mesura que es vagin resolent, amb un termini
màxim de tres mesos a comptar des de la data límit del termini de presentació de
les sol·licituds, mitjançant resolució de la Junta de Govern a proposta de l’òrgan
d’instrucció i òrgan col·legiat. La manca de resolució dins d’aquest termini tindrà
efectes desestimatoris.
La resolució del procediment dictat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Salou es notificarà als interessats.
11. CONCESSIÓ DELS AJUTS
La resolució serà degudament motivada, i anirà amb ordre segons registre
d’entrada.
Les concessions o denegacions dels ajuts es notificaran als/les sol·licitants.
12. EL PAGAMENT I LA PUBLICACIÓ
El pagament de la subvenció es realitzarà en un únic pagament, mitjançant una
transferència al compte bancari de la persona beneficiària.
Per rebre l’ajut, les persones a les quals se’ls hi ha concedit, hauran de registrar els
rebuts degudament signats i segellats a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
13. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES:
Les obligacions de les persones beneficiàries són:
1. Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les prestacions aportant els
documents justificatius necessaris per l’acreditació corresponent quan
l’Ajuntament no ho pugui obtenir per mitjans propis, i autoritzar a
l’Ajuntament de Salou per fer les comprovacions corresponents.
14. LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
La documentació relacionada en aquest article serà considerada com a màxima i es
reclamarà, en cada cas, al sol·licitant la necessària per realitzar la valoració
econòmica i social d’ una forma fidedigna.
S’haurà de lliurar la següent documentació, que serà conformada per l’OAC de
l’Ajuntament de Salou:
- Sol·licitud d’ajut i declaració jurada, segons model normalitzat, degudament
emplenat
- Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar:
o Original i fotocòpia del llibre de família complet i, en el cas de separació o
divorci la sentència judicial o conveni regulador.
o Si en la unitat familiar hi ha algun cas d’acolliment, el corresponent
document
acreditatiu d’aquesta situació.
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- Acreditació de la situació laboral i dels ingressos de la unitat familiar dels majors
de 16 anys del l’últim darrer semestre anterior a la data d’inici de la present
convocatòria.
o Declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar, segons model que es
facilita, únicament en el supòsit en què quedi suficientment justificada la
impossibilitat d’aportar la documentació requerida en l’apartat 14 de les
presents bases.
o En cas de situació d’atur, certificat del SOC que acrediti aquesta situació i
els ingressos percebuts en concepte de prestació i/o subsidi d’atur.
o Certificat de Vida Laboral de la Seguretat Social de la unitat familiar
actualitzat.
o En el cas de treballadors per compte d’altri: original i fotocòpia de les
nòmines dels sis darrers mesos anterior a la data d’inici de la present
convocatòria.
o En el cas de treballadors autònoms: liquidacions trimestrals d’IRPF i, si fos
el cas, declaracions de l’IVA.
o Certificat de percebre o no pensions i/o prestacions de l’Administració
pública i en cas afirmatiu tipologia i quantia.
o Sentència de separació on consti l’import de les pensions compensatòries.
- Documentació específica de les despeses de subministres i titularitat de la llar:
o Contracte lloguer o escriptura. (on correspongui la titularitat del domicili
dels darrers sis mesos)
o Factures de subministraments: llum, aigua i gas del darrer semestre
anterior a la data d’inici de la present convocatòria.
D’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels/les
peticionaris/es d’aquests ajuts serà tractada en un fitxer degudament protegit per a
la gestió d’aquest programa.
Els/les interessats/es podran sol·licitar a l’administració l’exercici dels seus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
7.

La Regidoria d’Acció Socials disposa de la partida pressupostaria: 13 231 48001 amb
concepte ‘Polítiques d’Acció Social’, on es disposa de la reserva pressupostària de
100.000€ per aquest concepte , amb número d’operació: 220150001786.

3. Vist el Decret núm. 5846, de 28 de novembre de 2014, de revocació de competències
i atorgament de les noves delegacions.
Fonaments de dret
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1. Art. 26.1. c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim Local.
D’acord amb aquest apartat els municipis amb població superior a 20.000 habitants
assumeixen, com a serveis mínims i obligatoris, la prestació de serveis socials.
2. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
4. Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, atès que es tracten
de fons públics i de pública concurrència, on han de primar els criteris de transparència.
5. Ordenança General de Subvencions.
6. Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
7. Amb caràcter general, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
Acord
Vista la proposta de la regidora delegada d’Acció Social, la Junta de Govern Local ACORDA,
per unanimitat, el següent:
1. Aprovar, si s’escau, les ‘Bases de subvenció per a les despeses de subministraments
de la llar. (aigua, llum i gas)’.
2. Aprovar i disposar de la despesa de cent mil euros (100.000€), que s’imputarà a la
partida pressupostària 2015: 13 231 48001, per aquest concepte.
3. Facultar, si s’escau, al sr. Alcalde per tal que formalitzi tots aquells documents que
siguin procedents per tal de donar compliment als punts anteriors.

Cosa que us comunico per el vostre coneixement i efectes oportuns.

Atentament,

Secretari General
Salou, 24 de febrer de 2015
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