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BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS A FAMÍLIES AMB 
DIFICULTATS ECONÒMIQUES. 
 
Preàmbul 
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’article 166, atribueix a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria d’assistència social. L'aprovació de la Llei 12/2007, 
d'11 d'octubre, institueix un sistema de serveis socials que estableix la responsabilitat 
pública d'atendre necessitats mitjançant la prestació de serveis i/o la provisió de suport 
a les persones que no tinguin cobertes les necessitats personals bàsiques o estiguin 
en una situació objectiva de necessitat social. 
 
La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic estableix 
com a competència municipal, en l’àmbit de la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, 
la gestió i finançament de les prestacions d’urgència social amb la finalitat d’atendre 
situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència imprescindibles 
per viure dignament. 
 
Aquesta mateixa norma defineix la situació de necessitat social a l’article 12 com “la 
situació derivada de qualsevol contingència que es produeix en la vida d’una persona 
i que li impedeix fer front a les despeses essencials per al manteniment propi, de la 
unitat familiar o la unitat de convivència.” 
 
Degut als canvis legislatius i normatius derivats de les noves necessitats socials que 
ha inserit la pandèmia provocada pel COVID-19, es planteja donar resposta i cobertura 
a les noves dificultats i realitats socioeconòmiques de les persones i famílies, 
imprescindibles per a viure dignament i millorar les condicions de vida.  
 
La concessió de les ajudes se subjectarà als principis de publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el 
compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics. 
 
PRIMERA. OBJECTE: 
És objecte d’aquestes bases la regulació del contingut, el procediment de gestió i la 
concessió d’ajuts individuals per a la manutenció de persones amb necessitats 
socioeconòmiques. 
 
SEGONA. REQUISITS DELS BENEFICIARIS: 
1.- Estar empadronat o ser resident al municipi.  
 
En el supòsit de famílies, aquest requisit l’hauran de complir com a mínim un 50% de 
la unitat familiar. 
La composició de la unitat familiar s’acreditarà mitjançant el llibre de família. 
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L’empadronament es comprovarà mitjançant una consulta la padró municipal per part 
del servei que gestiona l’expedient. 
 
La residencia es comprovarà mitjançant la pertinent comprovació per part del servei 
que gestiona l’expedient. 
 
2.- Ni el sol·licitant ni, en el seu cas, cap dels membres de la unitat familiar podran 
tenir deutes contrets amb l’ajuntament per cap concepte. 
 
Els deutes contrets amb l’ajuntament o qualsevol administració pública i relatius al 
mateix exercici en que es sol·licita l’ajut d’aliments no es tindran en compte a aquests 
efectes si l’obligat tributari estableix un pla de pagaments o aplaçament amb l’entitat 
que tingui atribuïdes les facultats de gestió i recaptació. 
 
No obstant es valorarà la concessió de l’ajut, en altres circumstàncies, que 
degudament raonades i motivades, es consideri necessària la seva concessió,  
d’acord amb els informes dels serveis socials. 
 
3.- El sol·licitant haurà d’estar en procés d’atenció social per part de l’equip d’atenció 
social primària del municipi.  
 
4.- Requisits econòmics: els ingressos de la unitat familiar o de la unitat de 
convivència, no han de superar la quantitat del valor de l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya, establert per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic, d’acord amb el quadre següent: 
 

Nombre membres unitat familiar Ingressos mensuals unitat familiar 

1 IRSC multiplicat per 1,00 

2 IRSC multiplicat per 1,30 

3 IRSC multiplicat per 1,60 

4 IRSC multiplicat per 1,90 

5 IRSC multiplicat per 2,20 

6 IRSC multiplicat per 2,50 

7 IRSC multiplicat per 2,80 

8 IRSC multiplicat per 3,10 

9 IRSC multiplicat per 3,40 

10 IRSC multiplicat per 3,70 

 
Per a l'exercici 2020, la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2020 fixa el valor de l'indicador de renda de suficiència de 
Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals. 
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Per al càlcul del llindar dels requisits econòmics, l’import resultant d’aplicar el coeficient 
de la taula anterior al valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, 
s’incrementarà amb 100 euros mensuals o 1.200 euros anuals. 
 
Es consideren ingressos de la unitat familiar o de la unitat de convivència, tots aquells 
diners que qualsevol membre de la família pugui percebre per motiu de treball, pensió, 
ajuts, patrimoni, etc. 
 
També es tindran en compte les circumstàncies subjectives de cada unitat familiar, 
unitat de convivència o persona física, pel fet d’atendre necessitats excepcionals. 
 
La justificació dels ingressos es s’acreditarà mitjançant la presentació de la declaració 
de la renda i el patrimoni dels dos darrers exercicis de cadascun dels membres de la 
unitat familiar. En cas de no tenir aquesta documentació pel fet de no haver presentat 
declaracions per no tenir-ne l’obligació caldrà aportar: 
 

• Certificat de vida laboral. 

• Fulls de salari o certificat equivalent dels darrers sis mesos. 

• El contracte de treball. 

• En cas de trobar-se a l’atur, certificat del SOC on constin les prestacions o subsidis 
que es perceben i la seva durada o fins quan s’han percebut. 

• En cas de pensionistes, certificat acreditatiu de la quantia de la pensió emès per 
l’organisme o entitat que la lliura. 

• Extractes bancaris de tots els comptes de tots els membres de la unitat familiar 
dels 6 últims mesos. 

 
L’ajuntament resta facultat per sol·licitar qualsevol altra documentació que consideri 
necessària per valorar el compliment dels requisits. 
 
TERCERA. SOL·LICITUDS: 
Les sol·licituds s’hauran d’adreçar a l’alcalde de l’ajuntament segons el model oficial 
relacionat a l’annex I d’aquestes bases. Únicament es podrà presentar una sol·licitud 
per unitat familiar o unitat de convivència. 
 
Es considerarà unitat familiar a tots els membres d’una família que es relacionin al 
llibre de família i els ascendents que tinguin al seu càrrec o que convisquin 
habitualment amb ells. Es considerarà unitat de convivència a tots els residents al 
mateix habitatge sense que hi hagi relació familiar entre ells. 
 
A la sol·licitud també s’hi acompanyarà una memòria de la situació familiar i  una 
declaració jurada dels ajuts que percep la família, còpies dels DNI, NIE o documents 
acreditatius de la personalitat de tots els membres, el llibre de família i, si és el cas, el 
carnet de família nombrosa. 
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En cas de disminució, discapacitat física o psíquica d’algun dels membres de la unitat 
familiar o de convivència, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu 
grau. 
 
En cas de malaltia greu d’algun dels membres de la unitat familiar o de convivència, 
certificats mèdics que acreditin aquestes circumstàncies. 
 
Qualsevulla altra documentació que l’ajuntament o els serveis socials considerin 
oportunes presentar o que el sol·licitant vulgui acreditar. 
 
QUARTA. CONCESSIÓ I QUANTIA DELS AJUTS: 
L’ajut consisteix en una quantia de diners mensuals posada a disposició de la 
beneficiària mitjançant targeta moneder i amb els imports determinats a l’annex IV 
d’aquestes bases, per unitat familiar, adequada al nombre de membres d’aquestes per 
garantir-ne la subsistència bàsica pel període considerat idoni pels serveis socials i 
atenent a les circumstàncies subjectives de cada cas. 
 
La quantitat de diners es destinarà a l’adquisició exclusiva dels productes que figuren 
detallats a l’annex III d’aquestes bases, en tant que productes alimentaris, higiènics i 
sanitaris de primera necessitat per a les unitats familiars o de convivència. 
 
La proposta d’adjudicació o denegació de l’ajut es tramitarà prèvia valoració i 
conformitat dels serveis socials de l’EBASP que hauran de redactar un informe 
proposta a l’efecte, en el quan indicarà per quin període considera necessari la 
concessió de l’ajut. 
 
La regidoria de benestar social o la persona que n’exerceixi les funcions proposarà a 
l’alcaldia la concessió o denegació dels ajuts valorant l’informe proposta esmentat.  
 
Mitjançant decret d’alcaldia es procedirà a la concessió o denegació dels ajuts, acord 
que serà notificat en el termini màxim d’un mes des de la petició. La manca de 
resolució dins el termini produeix efectes desestimatoris. 
 
La concessió dels ajuts tindrà com a límit econòmic el crèdit disponible a la partida 
pressupostària corresponent. 
 
Una vegada concedit l’ajut es signarà un document de compromisos entre l’ajuntament 
i el beneficiari, d’acord amb el model de l’annex II d’aquestes bases. 
 
CINQUENA. COMPATIBILITAT. 
Aquests ajuts podran ser complementaris d’altres ajuts o subvencions atorgats per 
altres administracions, organismes i institucions públiques o privades, però en cap cas 
podran superar, de forma aïllada o conjuntament, l’import de la necessitat o deute 
existent objecte d’ajut d’acord amb aquestes Bases. 



 

5 

 

SISENA. JUSTIFICACIÓ DE L’IMPORT. 
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, factura simplificada, tiquets de caixa, rebuts o 
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 presentar la justificació és 15 dies hàbils a 
partir del lliurament de la targeta moneder o de la recàrrega de fons i en tot cas abans 
de la propera recàrrega de la quantia a la targeta moneder corresponent a la següent 
anualitat. 
 
Llevat de causa justificada, no es procedirà a la recàrrega de la tarja moneder sense 
haver presentat la documentació justificativa dels productes adquirits, sense que es 
puguin acumular quantitats no percebudes per inacció de la persona beneficiària 
relatives a aquesta obligació de justificació. 
 
La no justificació de l’ajut atorgat comporta l’obligació de reintegrar la quantitat i és 
motiu de denegació de futurs ajuts. 
 
La falta de manteniment de l’empadronament i/o residència efectiva comporta la 
suspensió d’aquest i/o el reintegrament de l’ajut. 
 
Amb caràcter excepcional, davant de situacions que han de quedar suficientment 
motivades en l’expedient, al beneficiari de l’ajut no se li requerirà la justificació de la 
despesa pels mitjans establerts amb caràcter general, sinó amb qualsevol altre mitjà 
admès en dret, incloent-hi l’informe tècnic dels Serveis Socials. L’ús excepcional 
d’aquest mitjà de justificació s’ha de determinar amb anterioritat a l’atorgament llevat 
dels supòsits igualment excepcionals de causes sobrevingudes. 
 
Tota la documentació justificativa, que conté dades de caràcter privat de màxima 
protecció segons la Llei de protecció de dades, ha de constar a l’expedient social del 
beneficiari i ha d’estar a disposició de la Intervenció municipal. 
 
La justificació de la subvenció s’ha de presentar, de forma presencial o electrònica i 
dins del termini indicat, a través del portal de tràmits de la web municipal, mitjançant 
el model de sol·licitud i acompanyada de la documentació següent: factures o tiquets 
de caixa que incorporin el NIF del venedor (factura simplificada) de les despeses 
subvencionables, la data de les quals ha de ser posterior a la de convocatòria dels 
ajuts. La comprovació de la documentació requerida s'efectuarà per part de 
l’ajuntament dins l'exercici pressupostari de la concessió de l'ajut i sempre abans de 
la posterior recàrrega de fons de la targeta moneder, i s’haurà d’emetre un informe 
detallant per a cada persona beneficiària si s’ha justificat o no correctament la 
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subvenció atorgada. En cas que no es presenti la justificació, tindrà lloc la revocació 
total de l’ajut. 
 
SETENA. SEGUIMENT DELS AJUTS. 
Els professionals dels serveis socials del municipi, mitjançant entrevistes a la família 
podran determinar la idoneïtat del manteniment de l’ajut, o la procedència de la seva 
revocació. 
 
En cas que es produeixin modificacions en la situació socioeconòmica de la família, 
aquesta té l’obligació de comunicar-ho a l’ajuntament o als serveis socials per tal 
d’efectuar la revisió. 
 
L’ajuntament es reserva el dret de revisar les condicions que han justificat els ajuts 
atorgats i procedir a la seva revocació en cas de comprovar la manca d’alguna de les  
condicions exigides. 
 
VUITENA. REVOCACIÓ DE L’AJUT. 
L’ajut concedit es podrà revocar per qualsevol de les següents causes: 
 
- Superar el barem econòmic establert en aquestes bases per la seva concessió. 
- Deixar d’estar empadronat o de residir en el municipi. 
- Deixar de complir qualsevol altre dels requisits que van possibilitar la concessió de 
l’ajut. 
- No presentar-se un cop a l’any a l’entrevista de seguiment. 
- No aportar la documentació que els sigui requerida, especialment la relativa a la 
capacitat econòmica i la referent a la justificació dels ajuts. 
- Incomplir els compromisos adquirits en el document de compromisos signat en el 
moment de la concessió de l’ajut. 
 
DISPOSICIONS FINALS: 
 
Primera. Tot el que no estigui previst en aquest bases resta sotmès a la interpretació 
i aplicació de les mateixes per la Junta de Govern Local. 
 
Segona. Contra els acords i les resolucions de l’ajuntament en la concessió o 
desestimació de subvencions, els beneficiaris poden interposar potestativament 
recurs de reposició davant l’òrgan que hagi resolt la sol·licitud en el termini d’un mes 
a comptar des del següent al de la seva comunicació o directament recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de 
dos mesos a comptar a partir del dia següent al de la seva notificació. 

 
Tercera. Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en 
aquell àmbit l'ens local on es faci la petició, així com de qualsevol de les seves dades 
personals i familiar facilitades, essent utilitzables les mateixes, estrictament, per a les 



 

7 

 

finalitats per a les quals han estat facilitades i dins el marc establert pel Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, o normativa que els 
substitueixi. 

 
Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per 
participar en aquest programa, l’interessat/da autoritza l’ajuntament a facilitar les 
dades aportades a qualsevol altra administració o organisme sempre que així ho 
requereixi expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i 
garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació. 
 
Quarta. L’atorgament d’aquestes subvencions es regirà per les presents bases i 
supletòriament per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pels 
articles 118 i ss., pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el reglament de la llei de subvencions, les Bases d'Execució del 
Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic, i per la resta de normativa concordant 
aplicable que resulti d’aplicació. 
 
Cinquena. Aquestes bases entraran en vigor a partir del dia següent al període 
establert a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, sempre que hagi estat publicat al BOP.  
 

MODIFICACIÓ: 
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió de 15 de juliol de 2021 va aprovar 
provisionalment la modificació d’aquesta ordenança, publicada al BOPT, CVE 
2021-06987, de data 5 d’agost de 2021. Sense haver-se produït cap reclamació, 
d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals, l’acord d’aprovació 
provisional ha esdevingut definitiu sense necessitat d’un nou acord i s’ha publicat 
al BOP CVE 2021-07778, de data 2 de setembre de 2021. 
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Annex I 
MODEL DE SOL·LICITUD 

 
Sol·licitant: 
Nom i cognoms: 
NIE/DNI:       Telèfon: 
Adreça de notificació: 
 
Exposo: 
 
Que sóc veí del municipi i que el meu domicili és al carrer                
                     número _____ i desitjo acollir-me als ajuts per a la cistella de la 
compra de l’ajuntament. 
 
Que la unitat familiar està composta per: 

NOM I COGNOMS DNI EDAT 

   

   

   

   

   

 
Que resideixo/residim al municipi i compleixo/im amb els requisits per concórrer a la 
convocatòria de subvencions per aliments. 
 
Sol·licito: 
 
Em/ens sigui concedit un ajut per a la manutenció. 
 
Documents que s’adjunten: 
 
 Declaració de la renda i el patrimoni dels darrers dos anys o autorització per 

tal que l’ajuntament pugui sol·licitar directament aquestes dades. 
 
En cas de no haver presentat declaracions per no tenir-ne l’obligació caldrà 
aportar: 

 
Certificat de vida laboral. 

- Fulls de salari o certificat equivalent dels darrers sis mesos. 
- El contracte de treball. 
- En cas de trobar-se a l’atur, certificat del SOC on constin les 

prestacions o subsidis que es perceben i la seva durada o fins quan 
s’han percebut. 
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- En cas de pensionistes, certificat acreditatiu de la quantia de la pensió 
emès per l’organisme o entitat que la lliura. 

- Extractes bancaris de tots els comptes de tots els membres de la 
unitat familiar dels 6 últims mesos. 

 Memòria de la situació familiar. 

 Declaració jurada dels ajuts que es perceben. 

 Còpia dels documents acreditatius de la personalitat de tots els membres 

 Llibre de família 

 Carnet de família nombrosa 

 Altres (discapacitació malaltia greu, etc.): 
______________________________ 

 
El Catllar, __ de/d’ ________________ de 20__ 
 
 
 
IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR. 
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Annex II 
DOCUMENT DE COMPROMISOS  

 
Nom i cognoms: 
 
NIE/DNI:       Telèfon: 
 
Adreça: 
 
Exposo: 
 
Que com a beneficiari d’ajuts individuals a famílies amb dificultats econòmiques, em 

COMPROMETO A: 

• Notificar els canvis en la situació econòmica del qualsevol dels membres de la 

unitat familiar. 

• Adquirir únicament productes dels relacionats al Annex III de les bases 

“Contingut de la cistella de la compra”. 

• Assistir un cop a l’any a l’entrevista de seguiment. 

 
El Catllar, __ de/d’ ________________ de 20__ 
 

  



 

11 

 

Annex III 
CONTINGUT CISTELLA DE LA COMPRA 

 

Productes 

Llet  Chopped 

Llet infantil / lactants  Pollastre 

Alimentació infantil Oli d’oliva  

Fruits secs Oli de gira-sol 

Cereals Vinagre 

Galetes Sal 

Xocolata amb pols Llaunes de tonyina 

Arròs Llaunes de sardines 

Pasta Llaunes de tomàquet natural 

Cigrons  Pa 

Llenties Pa de motlle 

Farina Higiene infantil 

Pa ratllat Higiene personal 

Iogurts  Productes neteja llar 

Ous  Productes geriàtrics 

Pastanagues  

Plàtans  

Pomes   

Peres  

Taronja   

Fruita del temps  

Verdura del temps  

Patates   

Cebes  

Tomàquets  

Bajoca/mongeta  

Bròquil  

Col  

Llom de porc  

Costella de porc  

Conill  

Vedella   

Llonganissa  

Pernil dolç  
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Annex IV 
 
IMPORT DELS AJUTS SEGONS COMPOSICIÓ DE LA UNITAT FAMILIAR O DE 

CONVIVÈNCIA 
 

Nombre membres unitat familiar o 
de convivència 

Import de l’ajut 

1 100,00 euros 

2 150,00 euros 

3 175,00 euros 

4 200,00 euros 

 
      
 


