AJUNTAMENT de

SANT GREGORI
Vall de Llémena

CRITERIS PER L’ATORGAMENT D’AJUDES SOCIALS
EN L’APLICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
1. OBJECTIU
L’ objectiu és la regulació de l’atorgament per part de l’ Ajuntament de Sant Gregori
d’ajudes socials per cobrir despeses de:
-

Impostos IBI, IVTM
Taxa deixalles/clavegueram
Preu públic, servei d’aigua

2. DESTINATARIS
Podran tenir la condició de beneficiaris/àries d’ aquestes ajudes socials, les persones
que reuneixin tots d’aquests requisits:
- Estar empadronats i residents al municipi de Sant Gregori.
- Presentar la sol·licitud en el termini i la forma.
- En el supòsit que es tinguin altres deutes amb l’Ajuntament: establir un pla de finançament
dels mateixos que inclogui al mateix temps la part diferencial entre la subvenció l’import total
del tribut.
-No superar els llindars màxims de renda familiar, que s’estableixen a continuació
(s’ha pres de base l’Indicador públic de Renda de Suficiència contemplat en la llei 13/2006):
-Famílies d’1 membre
-Famílies de dos membres:
-Famílies de tres membres:
-Famílies de quatre membres:
-Famílies de cinc membres:

8.536,80€
11.097,90€
13.659,00€
16.220,10€
18.781,20€

3. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
3.1.- Les sol·licituds s’han de presentar a l’ Ajuntament de Sant Gregori amb la documentació
que s’especifica en cada cas a partir d’1 de gener de 2014. El descompte s’aplicarà des de la
presentació de la sol·licitud fins a la fi de l’any natural en el que s’ha presentat la sol·licitud,
sense tenir caràcter retroactiu. Un cop assignada l’ajuda la persona haurà d’acreditar cada any
dins el termini del primer trimestre que la situació continua, presentant sol·licitud i documentació
que s’especifica en cada cas.
Quan es tracti de pagaments mensuals, la revisió es podrà realitzar cada 6 mesos, o en el
moment que l’administració ho consideri oportú.
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Es poden sol·licitar independentment o conjuntament qualsevol dels impostos, taxa o preu
públic indicat en aquestes bases.
3.2.- A les sol·licituds s’hi ha d’adjuntar:
3.2.2.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
3.2.3.- Llibre de família o partides de naixement si s’escau
3.2.4.- Certificat d’empadronament i de convivència.
3.2.5.- Si s’escau carnet de família nombrosa/ monoparental o document acreditatiu
corresponent.
3.2.6.- Certificació acreditativa de la condició de persona disminuïda d’algun dels
membres de la unitat familiar, si és el cas.
3.2.7.- Documentació referent a la informació Econòmica corresponent al nucli d’unitat
familiar. ( L’hauran de presentar tots els membres del nucli familiar estiguin o no en actiu
que es trobin en edat laboral o percebin alguna renda menys en el cas dels menors de
16 anys.)
- En cas de treballar:
-

Informe de vida laboral actualitzat (sol·licitar-ho a www.seg-social.es o
bé als telèfons 972 409 100 ó 901 502 050) + últimes 3 nòmines

- En cas de no treballar:
-

Informe de vida laboral i certificat d’atur en què s’especifiqui si es rep,
o no , alguna prestació (Sol·licitar-ho a l’ Oficina de Treball de la
Generalitat av. Lluís Pericot, 86-90 de Girona tel 972/ 48 72 80).
Certificat conforme la persona és perceptora de RMI, si és el cas.
Certificat de prestacions emès per l’INSS, si és el cas que la persona
sigui perceptora d’una prestació.
Certificat conforme no s’ha rebutjat a cap oferta de treball o oferta
formativa emès pel SOC i inscripció en la mateixa institució.

- Fotocòpia del conveni de separació o sentència judicial, si és el cas.
- En tots els casos si existeix una situació rellevant que no es pugui comprovar amb la
documentació esmentada l’ajuntament es reserva el dret de poder-la sol·licitar per valorar
l’ajut corresponent en cada cas.
- En el supòsit que les persones sol·licitants, no puguin adjuntar la documentació
referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, l’ Ajuntament
podrà fer una valoració estimada dels ingressos d’acord amb la informació que disposi.
Serveis Socials podrà emetre informe en el cas que la família en qüestió ja estigui en
seguiment continuat de manera intensiva.
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4. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DELS AJUTS
1. Les persones presentaran sol·licitud amb el model establert a l’Ajuntament de Sant
Gregori
2.

Els tècnics de Serveis Socials realitzaran la valoració econòmica (a través de la
documentació presentada) de les persones sol·licitants. Si amb les sol·licituds no
s’acredita algun dels requisits, ho posaran en coneixement de la persona interessada
perquè en un termini de 10 dies hàbils se subsanin els defectes. Si transcorregut aquest
termini no se subsanen els defectes, la persona interessada es tindrà per desistida de la
seva sol·licitud.

3. Un cop valorada la sol·licitud l’Ajuntament, prèvia resolució, comunicarà a la persona
l’adjudicació o no de l’ajut i en cas positiu el percentatge de descompte adjudicat
4.

Per atendre aquestes ajudes es preveu una partida pressupostària contemplada en el
pressupost municipal. S’atendran els casos per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds
al registre de l’ajuntament i fins a esgotar la partida pressupostària. Serà motiu de
denegació la no presentació de la documentació necessària per valorar la situació.

5.

En el cas que la situació millori la persona té l’obligació de comunicar els canvis a
l’ajuntament i aquest es reserva el dret de fer una nova valoració de l’ajut en qualsevol
moment mentre duri el benefici atorgat.

5. CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT
L’atorgament dels presents ajuts, es realitzarà mitjançant la valoració dels criteris objectius
següents, accedint a la valoració i a l’obtenció d’ajudes en funció de complir tots els requisits de
l’apartat 2 de les presents bases:
-

Quan la família estigui dins els supòsits de renda anual indicats:

-Famílies d’1 membre
-Famílies de dos membres:
-Famílies de tres membres:
-Famílies de quatre membres:
-Famílies de cinc membres:

8.195’33€
10.653’99€
13.112’64€
15.571’30€
18.029’95€

Per a famílies en aquests supòsits de renda anual: 2 punts
-Famílies d’1 membre
-Famílies de dos membres:
-Famílies de tres membres:
-Famílies de quatre membres:
-Famílies de cinc membres:

8.536,80€
11.097,90€
13.659,00€
16.220,10€
18.781,20€

Per a famílies en aquests supòsits de renda anual: 1 punt
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-

Quan algun dels membres del nucli familiar, acreditin una discapacitat
reconeguda : 1 punt per cada persona discapacitada

-

Per família monoparental i que ho acrediti amb el corresponent carnet
expedit per Benestar i Família: 1 punt. S’entén per família
monoparental la formada pel pare/mare sol/a amb infants, sempre
que aquests convisquin amb aquell o aquella i en depenguin
econòmicament de forma exclusiva.

-

Per família nombrosa, amb carnet acreditatiu expedit per Benestar i
Família: 1punt

6.QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE L’AJUT
-

En el cas de les famílies que obtinguin 1 punt 10% de descompte.
En el cas de les famílies que obtinguin 2 punts 20% de descompte.
En el cas de les famílies que obtinguin 3 punts 30% de descompte.
En el cas de les famílies que obtinguin 4 punts 40% de descompte.
En situacions especialment agudes, amb circumstàncies agreujants valorades pels
serveis Socials, aquestes ajudes podrien arribar fins a un màxim del 50 %

Les bonificacions s’estableixen segons la puntuació establerta. Una major puntuació
sobre el màxim establert no implica un major percentatge de bonificació.

7. ABONAMENT EFECTIU DE LA SUBVENCIÓ:
L’abonament efectiu de la subvenció es farà una vegada el contribuent acrediti el
pagament dels rebuts objecte de subvenció mitjançant l’aportació del document original
que acrediti la seva liquidació.
L’abonament de les ajudes es realitzarà mitjançant ingrés al compte corrent que indiqui
el peticionari, en dos períodes per semestres vençuts en base als justificants aportats.
Quan el peticionari tingui altres rebuts d’anys anteriors pendents de liquidar serà
requisit indispensable la formalització d’un document per el que el deutor es
comprometi a abonar el deute pendent en els terminis que s’estableixin.
Malgrat tot, quan la situació del contribuent sigui extrema i acrediti que no pot procedir
al pagament del rebut si no es cobra la subvenció concedida, s’estudiaran formules
individuals per donar solució a cada cas concret.
Sant Gregori, gener 2015
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