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PREÁMBULO
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, Llei Orgànica 1/2006, de 10
d'abril, establix en l'article 49 apartat 24 que la Generalitat Valenciana tindrà
competència exclusiva en matèria de Servicis Socials.
La Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Servicis Socials
en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, atribuïx en l'article 11 la titularitat i gestió dels
Servicis Socials Generals a les Corporacions locals. Concretament l'article 12 de
l'Esmentada Llei establix en el seu apartat f) Programes que tindran per objecte
l'atenció de les necessitats més bàsiques d'aquells ciutadans i aquelles ciutadanes
que no les puguen abordar per si mateixos, per mitjà de la gestió de les prestacions
econòmiques.
Per la seua banda la Llei 7/85 de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, reconeix com
competència pròpia dels municipis la relativa a "avaluació i informació de situacions
de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació de risc d'exclusió
social" (article 25, apartat 2 e).
Basant-se en la dita legislació es dicten les presents bases, i tenen per objecte
establir les bases específiques per a la concessió de les distintes prestacions
econòmiques en matèria de servicis socials que atorga l'Ajuntament d'Onda.
En allò que no arreplega estes Bases Específiques caldrà ajustar-se al que disposa
l'Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple Municipal amb data
30/01/2006. i publicada en el BOP número .31 de 14 de març de 2006 i en les
Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament d'Onda.

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte i definició
És objecte de les presents bases la definició i regulació de les diferents prestacions
econòmiques individuals de caràcter no periòdic dirigides a persones individuals,
nuclis familiars o unitats de convivència a fi de remeiar una situació greument
deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la
seua autonomia personal, social i econòmica, i que no puguen resoldre's amb
mitjans propis, així com el procediment de sol·licitud i resolució dels mateixos.
Les ajudes tenen caràcter finalista i seran incompatibles amb qualsevol altra
prestació pública, dret i percepció econòmica o ingrés privat que li poguera
correspondre a la persona beneficiària o a un altre membre de la llar, per a la
mateixa finalitat.
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En casos excepcionals, i en virtut de la gravetat de la situació socioeconòmica
justificada en els informes pertinents, podran ser complementàries.
Article 2.- Destinataris
Podran beneficiar-se d'estes ajudes les persones o famílies residents en el municipi
d'Onda que reunisquen els següents requisits generals:
-Estar empadronat i residint en el municipi d'Onda durant almenys tres anys
immediatament anteriors a la data en què es formule la sol·licitud de l'ajuda, o haver
estat empadronat i residint en el municipi d'Onda durant un total de tres anys dels
últims sis. Excepcionalment en el supòsit de situacions de risc gran, degudament
acreditades per informe favorable del responsable tècnic municipal, es podrà obviar
este requisit, sempre que estime la proposta tècnica l'òrgan municipal competent en
la concessió d'ajudes.
Per a rebre ajudes que pal·lien la situació de desdonament de la vivenda pròpia,
dirigits al pagament de les despeses de la vivenda social, el titular haurà de residir
ininterrompudament en el municipi d'Onda durant els cinc anys immediatament
anteriors a la data en què es formule la sol·licitud de l'ajuda, acreditant-se per mitjà
de l'empadronament.
-Ser major de 18 anys o estar emancipat legalment, no obstant això, podran
sol·licitar-ho excepcionalment aquells menors que tinguen a càrrec seu fills, aquells
que procedixen d'institucions de protecció de menors, així com els menors òrfens
de pare i mare, que encara no tinguen assignat un tutor.
-Disposar d'una renda per capita bruta no superior a l'establida anualment per la
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a la xarxa de Servicis Socials de la
Comunitat Valenciana.
-No tindre accés a altres ajudes d'altres Administracions Públiques que cobrisquen
la necessitat per a la que se sol·licita l'ajuda.
-No disposar de béns mobles o immobles, diferents dels de la vivenda habitual,
sobre els quals es posseïsca un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol
altre que, per les seues característiques, valoració, possibilitat d'explotació o venda,
indique l'existència de mitjans suficients per a atendre la necessitat per a la que se
sol·licita ajuda.
-No incórrer en alguna de les causes de prohibició a què es referix la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. S'exceptua el requisit del
compliment de la circumstància prevista en l'article 13-2 e) de l'anterior Llei
esmentada, i en conseqüència de la compensació posterior de deutes, a causa de
la pròpia finalitat que es perseguix amb este tipus d'ajudes econòmiques,
destinades a cobrir necessitats de primer orde en suport, habitació, vestit, i de
caràcter assistencial, a excepció de què corresponguen a sancions a fi d'afavorir
una adequada conducta cívica que comprometa als receptors d'estes ajudes a no
cometre de forma voluntària infraccions que comporten sancions municipals. Com a
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conseqüència d'açò no es realitzarà la compensació d'estes subvencions amb els
deutes que els beneficiaris pogueren tindre amb l'Ajuntament.
Article 3.- Perceptors
Poden ser perceptors de l'ajuda:
Els propis sol·licitants i beneficiaris de l'ajuda.
Les entitats o persones designades per a la seua percepció, així com els proveïdors
dels béns o servicis per als que es concedix l'ajuda devent en tals casos ser
autoritzat el pagament pel beneficiari o, a falta d'això, pel responsable tècnic de
Servicis Socials responsable de la gestió de les ajudes d'emergència.
Article 4.- Tipologia de les Ajudes
Segons la seua tipologia poden ser:
-Ajudes d'emergència social. Són ajudes dirigides a recolzar les situacions
personals i familiars en risc d'exclusió social.
-Ajudes extraordinàries. Són ajudes de caràcter extraordinari destinades a pal·liar
les situacions d'urgent i greu necessitat en què puguen trobar-se les persones o
famílies.
-Ajudes per al desenrotllament personal de la Tercera Edat.
Article 5.- Conceptes
5.1. Despeses imprescindibles per a l'ús de la vivenda habitual
-Llum, aigua, gas butà, gas natural, despeses de comunitat
-Equipament de la llar
-Ajuda de lloguer de vivenda
Es prioritzarà en la justificació de l'ajuda, les despeses derivades del lloguer i
subministraments de la vivenda familiar.
5.2. Despeses extraordinàries
Ajudes tècniques que s'utilitzen com a instrument per a pal·liar situacions greus
d'exclusió social de forma immediata. El màxim per a estes ajudes ve determinat
anualment per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
-Escolaritat Infantil
-Menjador Infantil i juvenil
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-Ajudes per a la integració i igualtat en menors
-Sepelis
-Ajuda per a ulleres i sabates ortopèdiques
-Ajuda per a la vivenda
-Tractaments mèdics
-Transport a recursos socials
-Qualsevol altre concepte que es considere oportú segons situació i proposta
tècnica.
5.3. Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques
-Alimentació de productes bàsics
-Alimentació infantil
-Menjadors infantils i juvenils
Les ajudes que s'aproven per a cobrir estos conceptes de necessitats bàsiques
seran compatibles amb l'ajuda familiar polivalent i incompatibles amb qualsevol
beca o ajuda que es reba pel mateix concepte per part d'administracions públiques
o entitats privades.
5.4. Ajuda Familiar Polivalent
A més dels conceptes ja assenyalats anteriorment, en el catàleg d'ajudes s'inclou
una amb la denominació d'Ajuda Familiar Polivalent d'Emergència; prestació
econòmica de caràcter temporal que es destinarà a cobrir les necessitats bàsiques
de les unitats familiars o de convivència.
A proposta tècnica es prioritzarà la despesa de l'ajuda concedida en els conceptes
següents: lloguers, llum, aigua, gas, alimentació bàsica, menjadors escolars,
material escolar i qualsevol altre concepte que es considere oportú segons
necessitat de la unitat familiar o de convivència.
L'ajuda serà proporcional a les càrregues familiars del beneficiari i la renda per
capita, segons barem econòmic annex a les bases. Serà incompatible amb un altre
tipus d'ajudes de servicis socials i amb qualsevol tipus d'ajuda concedida per
organismes públics destinada a atendre necessitats de subsistència, excepte
l'alimentació infantil i tractament mèdic.
La concessió serà a criteri tècnic i sempre que el beneficiari haja demostrat o es
presumisca que té capacitat d'autogestionar-se.
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5.5. Ajudes municipals per al pagament de despeses de vivenda social
Són ajudes econòmiques dirigides a famílies que han sigut desnonades o que es
troben en procés de desdonament de la seua vivenda en propietat. L'opció per esta
modalitat, exclourà la percepció de l'ajuda familiar polivalent d'emergència per tindre
semblant finalitat.
Estes ajudes per al pagament de despeses de vivenda tindran una vigència d'un
any, prorrogable per un altre any més, amb un informe previ tècnic que constate la
situació de vulnerabilitat de la família i la necessitat d'ampliació de l'ajuda.
5.6. Ajudes tècniques per al desenvolupament dirigides a persones de la Tercera
Edat
Comprendran totes aquelles mesures que possibiliten a les persones amb
problemes motors o sensorials el seu manteniment en el propi entorn social,
incrementant la seua autonomia, potenciant les seues possibilitats, afavorint les
relacions i la integració.
S'articularan a través de les següents modalitats o aquelles que establisquen les
distintes Ordes d'ajudes que anualment establix la Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives:
a) Ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en la vivenda pròpia o en
l'edifici de l'ancià que obstaculitzen la seua mobilitat. Comprenen aquelles
transformacions o reformes que contribuïxen a evitar els obstacles i facilitar la
mobilitat. La competent per a resoldre i finançar estes ajudes serà la Direcció
Territorial de Benestar Social.
b) Ajudes tècniques considerant com a tals, l'adaptació funcional de la llar i
l'adquisició d'útils necessaris per al desenvolupament de la vida ordinària.
c) Adaptació de vehicle de motor, que comprén aquelles mesures destinades a
facilitar els desplaçaments de forma autònoma.
Els barems i mòduls utilitzats per a la concessió de les ajudes dels apartats b) i c),
seran els que fixa la Conselleria en les instruccions anuals.
5.7- Ajudes culturals, formatives i esportives
Estes ajudes a menors pretenen facilitar processos d'integració i igualtat
d'oportunitats als xiquets i jóvens de la nostra localitat. Els conceptes pels quals es
rebran estes ajudes són:
-Ajudes per a la pràctica esportiva des d'edats primerenques fins a la majoria
d'edat. L'ajuda es dirigirà al pagament de les quotes dels menors en risc d'exclusió
als Clubs Esportius federats i inscrits en el registre municipal d'associacions.
-Ajudes per a la formació complementària de menors en processos de risc de
exclusió, dirigides al pagament de la matricula i quotes en la seua formació musical
i/o artística reglada en Centres acreditats de la nostra localitat.

Página 7 de 17
BASES PEIS MEMBRETE val.odt

El Pla, 1
Tel. : 964 600 050
Fax : 964 604 133
N.I.F.: P1208400J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

Les ajudes que s'aproven per a cobrir estos conceptes de necessitats bàsiques
seran compatibles amb l'ajuda familiar polivalent i incompatibles amb qualsevol
beca o ajuda que es reba pel mateix concepte per part d'administracions públiques
o entitats privades.
CAPÍTOL II.- PROCEDIMENT
Article 6.- Iniciació del Procediment
El procediment de la concessió de les ajudes municipals d'emergència podrà
iniciar-se per sol·licitud de la persona interessada o d'ofici. De conformitat amb allò
que s'ha previst per la Llei 30/1992 de 26 de novembre LRJPAC.
Si s'inicia d'ofici el procediment, serà pels servicis socials municipals davant d'una
situació d'emergència pel risc en què es trobe la persona o persones, informant
l'òrgan competent. En estos casos podrà exonerar-se al beneficiari o unitat de
convivència a què pertanga, de la presentació de la documentació, al prevaldre
l'interés, necessitat i urgència en la prestació del servici.
Article 7.- Sol·licituds
Les sol·licituds d'ajuda seran tramitades en els Servicis Socials de l'Ajuntament, per
a la realització de les proves i informes que es consideren necessaris amb vista a
determinar si el sol·licitant reunix les condicions necessàries per a ser beneficiari.
Als efectes de sol·licitar l'ajuda, es considerarà membres de la unitat familiar
aquelles persones que convisquen en el mateix domicili.
Si la sol·licitud presentada no reunira els requisits establits respecte a la
documentació exigida, es requerirà a l'interessat perquè en un termini de 30 dies
naturals esmene la falta o acompanye els documents perceptius, amb la indicació
que sí que així no ho fera se li tindrà per desistida la seua petició, prèvia resolució
que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació vigent.
En qualsevol fase de la tramitació de l'expedient, a la vista de la documentació que
es troba en cada un d'estos i de les obligacions que s'adquirixen per la concessió
d'ajudes, es podran demanar informes dels organismes públics i/o entidas privades
que es crega oportú prèvia l'autorització de la persona interessada, a efecte de
comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.
Article 8.- Documentació
A la sol·licitud d'ajuda s'acompanyaran els següents documents bàsics i específics:
-Fotocòpia dels documents identificatius dels membres de la unitat de convivència
-Fotocòpia Llibre de Família
- Fotocopia de les targetes d'assistència sanitària
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-Justificants acreditatius de les rendes de la unitat de convivència, ja provinguen del
treball personal, capital, pensions, etc., del sol·licitant i la resta de membres de la
unitat de convivència. Quan els dits documents no poden ser expedits, declaració
jurada o expressa responsable del propi interessat atorgada davant d'una autoritat
administrativa, un notari públic o davant del Departament de Servicis Socials
Municipals.
-Certificat de la Vida Laboral
-Última declaració de la renda o una Certificació negativa d'Hisenda.
-Justificant de les rendes i béns de les persones obligades de conformitat amb el
que disposa l'articule 143 del Codi Civil.
-Tota aquella documentació que siga requerida pel tècnic que tramita l'ajuda que
siga necessària per a una correcta valoració econòmica i social.
-Per a l'opció d'ajudes del programa de lloguer de vivenda social haurà d'acreditarse documentalment la situació de desdonament produïda o l'estat del procés de
desdonament en l'oficina d'intermediació hipotecària.
Article 9.- Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà durant tot l'exercici, llevat que l'òrgan
municipal competent acorde un termini a l'inici de l'exercici econòmic.
Article 10.- Criteris de concessió
Correspon al personal tècnic responsable del programa d'emergència social dels
servicis socials municipals la pràctica de proves, diagnòstic i informe de les
mateixes, i la resta d'actuacions que considere necessàries amb vista a formular la
corresponent proposta de resolució.
Els servicis socials de l'Ajuntament informaran raonadament les sol·licituds
presentades i elevarà proposta a l'òrgan municipal competent per a la seua
resolució.
Els informes tècnics constaran dels següents elements bàsics:
-Situació socioeconòmica del sol·licitant i els membres de la unitat familiar.
-Proposta de concessió o denegació de l'ajuda.
-Quantia de l'ajuda en funció dels criteris de baremació que figuren en l'annex I i
l'assignació de recursos i prioritats.
En la valoració dels informes es tindrà en compte els criteris següents:
-Renda per capita
-Problemàtica social
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-Grau de necessitat i urgència de l'ajuda sol·licitada
-Idoniedad i eficiència de l'ajuda sol·licitada en la resolució de la necessitat.
-El grau de participació i la resposta a projectes formatius i ofertes d'ocupació
proposats per l'Ajuntament
-El compliment de les obligacions acordades en els plans d'intervenció firmats pels
membres de la família i els tècnics/as municipals (PIF).
-Freqüència, import i concepte de les ajudes anteriorment concedides
-La disponibilitat i previsió de necessitats respecte als crèdits consignats a este
efecte.
Les sol·licituds presentades es valoraran i seleccionaran tenint en compte els
criteris objectius de valoració de la situació sociofamiliar presentada i la situació
econòmica.
Article 11.- Termini per a resoldre i efectes del silenci
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà
excedir tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud en els Servicis
Socials Municipals, si la documentació exigida està completa.
Transcorregut el termini màxim dels tres mesos sense que s'haja notificat la
resolució del procediment als interessats, legitima a estos per a entendre
desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de l'ajuda, d'acord
amb el que disposa l'article 44 de la LRJAP-PAC.
Article 12.- Recursos
Contra les resolucions dictades, que esgoten la via administrativa, es podrà
interposar recurs de reposició de conformitat amb l'article 13, 116, i 117 de la Llei
30/1992 de 28 de novembre, en un termini d'un mes, o directament Recurs
Contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu, en el
termini de sis mesos, ambdós, a comptar a partir de l'endemà al de la notificació.
La interposició del recurs potestatiu de reposició impedix la interposició del recurs
contenciós-administratiu contra el mateix acte. Fins que siga resolt expressament el
recurs de reposició o s'entenga desestimat pel silenci administratiu.
Transcorregut un mes des de la interposició del recurs, s'entendrà desestimat i
quedarà expedita la via contenciós administrativa.
No obstant podrà interposar-se qualsevol altre recurs que considere oportú en
defensa dels seus interessos.
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CAPÍTOL III.- ÒRGANS QUE INTERVENEN EN EL PROCEDIMENT
Article 13- Equip de Valoració Tècnica
Correspon a l'Equip Tècnic municipal la instrucció de l'expedient, la valoració de les
ajudes i la proposta de resolució d'acord amb estes Bases Específiques i l'Annex
Econòmic.
Article 14.- Comissió Informativa Municipal
Una vegada tramitades les sol·licituds, les propostes de resolució tècnica hauran de
ser aprovades per la Comissió Informativa Municipal on estan representats
proporcionalment tots els grups polítics que adoptaran algun dels acords següents:
a) Proposar i informar, sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada quan es comprove
que el sol·licitant reunix els requisits establits en estes bases per a ser beneficiari
del servici o prestació.
b) Proposar i informar, sobre la denegació de l'ajuda sol·licitada quan es comprove
que el sol·licitant no reunix els requisits establits en estes bases per a ser
beneficiari de l'ajuda.
c) Quan es considere que els dades aportades són insuficients per a resoldre
adequadament, se suspendrà la tramitació del procediment i se sol·licitarà la
pràctica de noves proves i informes.
Article 15.- Òrgan competent per a resoldre
L'òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern Local, amb un informe
previ de la Comissió Informativa Municipal.
CAPÍTOL IV.- DRETS I DEURES DELS USUARIS
Article 16.- Dret dels beneficiaris de l'ajuda
-A rebre contestació a la sol·licitud en el temps reglamentari.
-A percebre la prestació econòmica o servici una vegada concedida la mateixa.
-A reclamar la resolució.
Article 17.- Obligacions dels beneficiaris
Els sol·licitants de les ajudes estaran obligats a:
-Aplicar l'import de l'ajuda a la finalitat de la mateixa.
-Reintegrar els imports concedits quan no s'apliquen per als fins per als que es va
concedir l'ajuda.
-Justificar la despesa de l'ajuda.
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-Comunicar a l'Ajuntament per escrit, en el termini màxim de 15 dies naturals,
qualsevol variació dels seues circumstàncies personals o familiars que pogueren
donar lloc a la modificació, suspensió o extinció de l'ajuda.
-Compliment dels compromisos, si és el cas, subscrits en el Pla d'Intervenció
Familiar (PIF).
-Assistència als cursos de formació i programes d'inserció laboral que els
requerisca l'Ajuntament o Servef, excepte causa justificada comunicada per escrit.
-Participar en els processos de selecció que els seguixen requerits per l'Ajuntament
o Servef.
-Acceptar els oferisques d'ocupació que se li proposen, excepte en els casos
justificats.
Article 18.- Activitats d'inserció dels titulars i beneficiaris d'ajudes d'emergència
social (PIF)
A fi d'aconseguir la transformació i superació dels factors que estan incidint en les
situacions de conflicte, crisi o exclusió social dels demandants de les ajudes
d'emergència social, es condicionarà la percepció de l'ajuda a un pla d'intervenció
individual o familiar (PIF) que pot comprendre les obligacions següents:
-L'escolarització amb assistència normalitzada i regular dels membres de la unitat
familiar que estiguen en edat escolar.
-Assistència a cursos de formació d'adults, promoció personal i en programes
d'orientació laboral.
-En el cas de trobar-se en la situació de desocupació, la inscripció en la
corresponent Oficina d'Ocupació, mantenint-se d'alta en la mateixa, durant la
vigència de l'ajuda.
-L'acceptació, excepte situacions justificades, de les ofertes d'ocupació que facen al
sol·licitant o qualsevol membre de la unitat familiar.
-La incorporació i permanència en programes de desintoxicació d'addiccions o
substàncies psicotròpiques.
-No exercir la mendicitat o qualsevol activitat il·lícita.
-Qualsevol altra activitat que el/la treballador/a social crega oportuna.
El pla d'intervenció individual o familiar haurà de ser subscrit per cada un dels
membres inclosos en el mateix i pel/els tècnics de servicis socials encarregat/s de
controlar la seua execució.
L'incompliment del Pla d'Intervenció Individual i Familiar podrà donar lloc a la
denegació de següents sol·licituds d'ajudes d'emergències en l'exercici, així com, al
reintegrament de les ajudes concedides.
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CAPÍTOL V.- JUSTIFICACIÓ, REINTEGRAMENT I CONTROL
Article 19.- Justificació de l'Ajuda
Pel fet que les presents subvencions es concedixen en atenció a la concurrència
d'una determinada situació en el perceptor, en les prestacions de pagament directe
no requerirà una altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible en
dret de la seua situació prèviament a la seua concessió, sense perjuí dels controls
que pogueren establir-se per a verificar la seua existència, excepte aquelles
concessions on estiga reflectit de forma expressa la necessitat de justificació, que
es realitzarà per mitjà de les factures corresponents o aquells documents de valor
probatori que es crega oportuns.
La no justificació de la subvenció concedida, implicarà la denegació de qualsevol
ajuda sol·licitada amb posterioritat.
L'incompliment del deure de justificació de les ajudes abonades recau directament
sobre el beneficiari, de conformitat amb el 145 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre.
Article 20.- Procediment de reintegrament de les quantitats percebudes
Quan els tècnics de Servicis Socials, en l'exercici de les funcions d'inspecció o
control, deduïsquen indicis d'incorrecta obtenció, gaudi o destinació de l'ajuda
atorgada, l'òrgan municipal competent procedirà d'ofici a la Instrucció del
procediment per a l'esbrinament de les circumstàncies, acordant-se la suspensió
cautelar del pagament, si és el cas. En la tramitació de l'expedient administratiu es
garantirà, en tot cas, el dret d'audiència de l'interessat.
El termini màxim per a resoldre serà de tres mesos des del moment que s'incoe
l'expedient de revocació o minoració, i si és el cas, reintegrament. La revocació de
l'ajuda comportarà la suspensió del dret de la persona o unitat familiar a ser
beneficiària de les prestacions socials durant el termini de 12 mesos.
Les quantitats que s'hagen d'integrar tindran la consideració d'ingrés de dret públic,
als efectes del Procediment aplicable per a la cobrança.

CAPÍTOL VI.- INFRACCIONS I SANCIONS
Article 21.- Infraccions
Constituïxen infraccions les següents accions o omissions dels destinataris:
1. Infraccions lleus
-Obtindre l'ajuda sabent que no es reunixen les requisits per a això.
-Actuacions per a mantindre l'ajuda sense reunir els requisits per a això.
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-No comunicar qualsevol circumstància que done lloc a una minoració en la quantia.
-L'incompliment dels requisits o prohibicions establits en estes Bases Específiques,
no assenyalades com a faltes greus o molt greus.
2. Infraccions greus
-No participar de forma proactiva en el Pla d'Inserció Familiar (PIF), llevat que
existisca impossibilitat manifesta per a això.
-No participar de forma proactiva en els plans formatius i laborals proposats per
l'Ajuntament, llevat que existisca impossibilitat manifesta per a això.
-No justificar adequadament la despesa de l'ajuda rebuda.
3.- Infraccions molt greus
-Actuacions dirigides a obtindre o mantindre la prestació de mode especialment
fraudulent, exercir violència família o de gènere, no haver fet ús dels drets per a
percebre la pensió compensatòria i/o alimentària a la que es tinga dret legalment, o
haver renunciat a elles.
-No dedicar l'import de la prestació a les necessitats familiars.
-Desatendre les necessitats dels menors a càrrec del titular de la prestació.
-Ser conscient i permetre l'absentisme escolar dels menors a càrrec del titular de
l'ajuda.

Article 22.- Sancions
1.- Les infraccions lleus podran sancionar-se amb:
-Advertència verbal o per escrit.
-Una minoració de l'import de l'ajuda de fins al 30%.
-L'extinció de l'ajuda i la impossibilitat de sol·licitar-la en un període entre tres i sis
mesos.
2.- Les infraccions greus podran sancionar-se amb:
-Pèrdua de fins al 50% de l'import de l'ajuda per qualsevol concepte.
-L'extinció de l'ajuda i la impossibilitat de tornar a sol·licitar-la entre 6 mesos i un
any.
3.- Les infraccions molt greus podran sancionar-se:
-Sense perjuí de l'actuació que procedisca respecte als menors desatesos, les
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infraccions molt greus podran sancionar-se amb l'extinció de l'ajuda i la
impossibilitat de poder sol·licitar-la per un període de fins a tres anys.
Article 23.- Procediment
Serà competent per a incoar i resoldre els expedients per presumptes infraccions
l'Alcalde o en qui delegue.
El procediment s'iniciarà d'ofici, per denúncia d'un tercer o a proposta dels servicis
socials municipals.
Amb anterioritat a la iniciació del procediment, l'Alcalde, o en qui delegue esta
competència, podrà realitzar actuacions prèvies a fi de determinar, amb caràcter
preliminar, si concorren circumstàncies que justifiquen tal iniciació. En especial,
estes actuacions s'orientaran a determinar amb la més precisió possible, els fets
susceptibles de motivar la incoació del procediment, la identificació de la persona o
persones que pogueren ser responsables i les circumstàncies rellevants que
concórreguen.
Article 24.- Prescripció de les Infraccions i sancions
-Les infraccions lleus i les greus prescriuen al cap de sis mesos i les molt greus a
l'any.
-El termini de prescripció començarà a comptar a partir del coneixement fefaent de
la data en què la infracció s'haguera comés.
-La infracció s'interromprà per la notificació al titular afectat de l'acord d'obertura
informativa prèvia o obertura expedient sancionador.
-El termini de prescripció de la sanció per falta d'execució de la mateixa, començarà
a comptar de l'endemà del dia que adquirisca fermesa la resolució per la qual
s'imposa la sanció. Per a les sancions lleus un any, les greus 2 anys i les molt greus
tres anys.

CAPITULE VII- DISPOSICIONS ADDICIONALS
Article 25.- Finançament de les ajudes
Les ajudes es costejaran amb càrrec a la partida 231/48001; per l'import del crèdit
inicial pressupostat, amb independència que al llarg de l'exercici eixa quantia puga
ser modificada en funció de la disponibilitat de la partida.
Els imports màxims per als distints conceptes d'ajudes a concedir en funció de la
seua finalitat, seran els que es detallaran i aprovarà anualment l'òrgan municipal
competent, atenent els criteris de valoració.
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Article 26.- Quantia i temporalitat de les ajudes
La quantia a percebre en les ajudes serà la resultant d'aplicar a la situacions de les
unitats familiars o de convivència els criteris de baremació arreplegats en l'annex
econòmic.
Les ajudes temporals d'emergència es concediran per una temporalitat mínima d'un
mes i màxima de quatre mesos. Durant l'exercici econòmic no es podrà rebre
ajudes per un període major de 8 mesos, excepte situacions especials de la unitat
familiar o de convivència en què puga derivar-se una situació de greu deteriorament
o necessitat per als menors o incapaços.
Quant a les ajudes municipals dirigides al pagament de despeses de vivenda social
davant d'un desdonament de la vivenda en propietat; la família o unitat de
convivència podrà rebre una ajuda per al lloguer de vivendes socials per períodes
de fins a sis mesos, podent-se renovar durant el temps que dure el contracte
d'arrendament i persistisca la situació d'emergència fins a un màxim d'un any i,
excepcionalment, de dos. Abans de procedir a la renovació els servicis socials
revisaran la situació familiar per a procedir a l'aprovació de la pròrroga d'esta ajuda.
Esta ajuda es cobrarà per transferència bancària en el compte de l'arrendatari que
obligatòriament figurarà en el contracte de lloguer estant obligat, de la mateixa
manera, a aportar fitxa de tercers.
Article 27.- Determinació de rendes i ingressos
Als efectes de calcular la renda per capita es consideraran tots els ingressos bruts
familiars provinents de sous, indemnitzacions, renda de propietats, interessos
bancaris, pensions, o ajudes atorgades per institucions públiques o privades de
qualsevol membre de la unitat familiar.
S'entén per renda la totalitat dels ingressos derivats de:
-Rendiments de treball, incloses pensions i prestacions de previsió social o siga
quin siga el seu règim
-Els rendiments de capital mobiliari i immobiliari
-Els rendiments de les activitats econòmiques
-Els guanys i pèrdues patrimonials
S'entén per patrimoni la totalitat del capital mobiliari (inclosos saldos de comptes
bancaris) i immobiliari de tots els membres de la unitat de convivència.
S'haurà de justificar els ingressos i la carència dels mateixos, per mitjà de certificat
d'ingressos, declaració de la renda, informes tècnics o en cas excepcional, quan els
dits documents no poden ser expedits, per mitjà de declaració jurada o declara
jurada expressa responsable del propi interessat atorgada davant d'una autoritat
administrativa.
La renda per capita s'obtindrà al dividir els ingressos bruts entre el nombre de
membres. Es considerarà membres computables aquells que conviuen en el mateix
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domicili. Als efectes d'estes bases, es considerarà unitat familiar, aquelles
persones que convisquen en el domicili, extrem que s'acreditarà per mitjà de
l'empadronament i/o el certificat de convivència expedit per l'Ajuntament.
Article 28.- Actualització de la renda per capita, tipologia de les ajudes i barems
econòmics
La renda per capita anual i les quanties màximes a percebre segons tipus d'ajuda
seran les que indique la Conselleria anualment en la seua Orde d'Ajudes i les
Instruccions complementàries, de compliment obligatori per a tots els servicis
socials de la Comunitat Valenciana.
Els mòduls econòmics i quanties de les ajudes, així com les prioritats en l'elecció
del tipus d'ajudes de les presents bases, podran ser actualitzats i revisats
anualment o sempre que les circumstàncies així ho aconsellen, mitjançant un acord
de l'òrgan municipal competent.
Disposició Addicional. protecció de dades.
Les dades de caràcter personal que es demanen durant la tramitació, valoració i
seguiment de les prestacions regulades en les següents bases, passaran a formar
part dels fitxers municipals que estaran sotmesos a allò que s'ha establit a la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
Disposició transitòria. Aplicació
Les sol·licituds d'ajudes d'emergència presentades a partir de l'1 de gener de 2016
s'aplicarà allò que s'ha disposat en estes bases específiques.
Disposició Final Única. Vigència de les bases.
Estes Bases tindran caràcter indefinit fins a la seua modificació o derogació
expressa per l'Òrgan Municipal Competent.
ANNEX ECONÒMIC
Estes Bases Específiques que regulen les ajudes municipals d'emergència per a
l'atenció a necessitats socials, es complementaran amb un annex econòmic on
constarà la partida pressupostària per a les ajudes d'emergència, el catàleg d'ajudes
municipals i els mòduls econòmics i barems tècnics utilitzats en la ponderació de les
ajudes.
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