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AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

ANNEX ECONÒMIC
És competència de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives establir el catàleg
de les prestacions d'emergència, la renda per capita que han de tindre les unitats
familiars i de convivència per a accedir a estes ajudes, així com la quantia màxima a
percebre mensualment i anualment.
Els requisits per a ser beneficiaris d'estes ajudes d'emergència coincidiran amb les
vigents Bases Específiques Reguladores de les Ajudes Econòmiques Municipals
d'Emergència.
1.- TIPOLOGIA DE LES AJUDES
Dins del catàleg de prestacions, l'Ajuntament d'Onda prioritza les tipologies
següents:
1.A. - AJUDA POLIVALENT D'EMERGÈNCIA
La denominada AJUDA POLIVALENT D'EMERGÈNCIA descrita en les Bases
Específiques només és compatible amb l'ajuda en concepte d'alimentació infantil,
tractaments mèdics i despeses extraordinàries.
La justificació d'esta ajuda es podrà realitzar per mitjà de tiquets, factures o rebuts de
compra d'alimentació (productes bàsics), aigua, llum, lloguer, despeses d'escala,
material i menjadors escolars, rebut de pagament IBIU de la vivenda familiar habitual
en propietat.
Es prioritzarà en la justificació de l'ajuda polivalent d'emergència, les despeses
derivades del lloguer i subministraments de la vivenda familiar.

1.B. - ALTRES AJUDES
Les ajudes que s'indiquen a continuació seran compatibles amb l'ajuda polivalent
d'emergència i entre elles.
a) Tractaments mèdics: L'import d'esta ajuda estarà en funció del cost del tractament
i la temporalitat, però en cap cas superarà els 50 euros mensuals. Esta ajuda serà
compatible amb l'ajuda polivalent d'emergència.
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b) Alimentació infantil (0-12 mesos): Es considerarà exclusivament llet especial per
a xiquets, en cap cas llet d'adults ni un altre tipus d'alimentació infantil. L'import
d'esta ajuda estarà en funció del cost del pressupost, però en cap cas superarà els
60 euros mensuals per fill/a. S'atorgarà esta ajuda a xiquets/as entre 0 i 12 mesos.
Només es podrà rebre ajuda per este concepte superant l'edat de 12 mesos, si el
pediatre realitza un informe justificant la situació excepcional.
c) Ajudes per a l'alimentació menors: Ací s'inclouen totes les ajudes dirigides a
assegurar l'alimentació dels menors d'edat .
d) Ajudes culturals, formatives i esportives
Estes ajudes dirigides a menors tenen com a objecte, incidir en els processos
d'integració i igualtat, Els conceptes pels quals es rebran estes ajudes són:
-L'ajuda es dirigirà al pagament de les quotes dels menors en processos de 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
d'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.
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.

1.C. - DESPESES EXTRAORDINÀRIES
Són ajudes d'acció extraordinària definides en l'Orde d'Ajudes i instruccions de la
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. La seua quantia màxima la que dispose
la Conselleria en l'Orde d'ajudes i instruccions anuals.
1.D. - AJUDES PER AL DESENvOLUPAMENT PERSONAL COL·LECTIU DE
TERCERA EDAT
Els conceptes, mòduls, quanties i renda per capita seran els que establisca la
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en l'Orde d'Ajudes i instruccions per a
cada exercici.
En les aprovacions d'estes ajudes els servicis socials municipals utilitzaran els
conceptes, renda per capita i barems que aprova Conselleria anualment.
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2.- CRITERIS DE BAREMACIÓ
Es valoraran tècnicament, en les famílies o unitats de convivència, sis factors que es
desenvolupen a continuació establint una puntuació per a cada ítem.
VALORACIÓ DELS ÍTEMS
2.1 SITUACIÓ LABORAL.
En este apartat es tindrà en compte si els ingressos econòmics mensuals de la unitat
familiar procedixen únicament de:
-Desempleat/a sense subsidi....................................................................5 punts
-Ingressos no superiors al SMI................................................................4 punts
-Ingressos superiors al SMI, però no superiors
al SMI més la mitat d'este salari..........................................................2 punts
-Ingressos superiors este últim interval...............................................0 punts
Salari Mínim Interprofessional
2016 – 655€/meS
2. 2 COMPOSICIÓ FAMILIAR
-Membres d'1 a 2............................................................................2 punt
-Membres de 3 a 4............................................................................2,5 punts
-Membres de 5 a 6............................................................................3 punts
-Membres de més de 6.....................................................................3,5 punts
2.3. SITUACIÓ DE LA UNITAT CONVIVENCIAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es valorarà amb 2 punts com a màxim les situacions següents:
Família monoparental
Separat/a amb fills/as a càrrec seu
Família amb membres amb problemes de toxicomania
Família amb membres amb discapacitat (minusvalidesa superior al 33%,
sense pensió)
Família amb problemes psicològics/ psiquiàtrics
Famílies amb menors en situació de risc
Persones exrecluses
Família nombrosa
Dones víctimes de violència de gènere
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2.4. VIVENDA
Sense vivenda, convivint amb altres/as............................... ...............2,5 punts
Xabola, vivenda precària...................................................... ........2,5 punts
Vivenda llogada ......................................................................... ...2 punts
Vivenda pròpia pagada.........................................................................0 punts
2. 5. CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS
Molt greus............................................................................................5 punts
Acumulació de diversos aspectes del punt 3
Greus...................................................................................................3 punts
Falta de suport familiar i socials
2.6. SITUACIÓ ECONÒMICA.
Es valorarà la situació econòmica en data la presentació de la sol·licitud i basant-se
en la documentació presentada:

ANUAL

SEMESTRAL

PUNTUACIÓ

< 1.267€

10 punts

Fins a 2.534€

1.267,00 €

8 punts

De 2.534 a 3.534€

1.267€ a 1.767€

6 punts

De 3.535 a 4.535€

1.767€ a 2.267€

4 punts

De 4.536€ a 5.007,80€

2.267,50 a 2.503,40

2 punts

PUNTUACIONS TOTALS I PERCENTATGES
La puntuació màxima que es pot obtindre amb este barem és de 27 punts,
considerem com a puntuació mínima per a entrar en els mòduls d'ajudes
econòmiques, 15 punts. El percentatge de l'ajuda concedida es calcularà de la taula
següent:

PUNTUACIÓ

PERCENTATGE

15 punts

50%

16 punts

55%
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17 punts

60%

18 punts

65%

19 punts

70%

20 punts

75%

21 punts

80%

22 punts

85%

23 punts

90%

24 punts

95%

De 25 a 27 punts

100%

QUANTIFICACIÓ MENSUAL DE L'AJUDA POLIVALENT
Finalment s'aplicarà el percentatge obtingut segons la puntuació sobre el mòdul
màxim per a cada tipus d'ajuda, sense superar el màxim anual establit en la
Convocatòria de Prestacions Bàsiques de Servicis Socials.
La determinació del mòdul econòmic concret que corresponga dins dels límits
màxims assenyalats, s'efectuarà segons la necessitat valorada i les disponibilitats
pressupostàries per a atendre este tipus d'ajudes.

UNITAT DE
CONVIVÈNCIA

QUANTIA MÀXIMA DE
L'AJUDA

PERCENTATGE

Un membre

Fins a 150€/mes

100%

Dos membres

Fins a 200€/mes

100%

Tres membres

Fins a 250€/mes

100%

Quatre membres

Fins a 300€/mes

100%

Cinc o més membres

Fins a 340€/mes

100%

En l'expedient de cada persona sol·licitant ha de constar una fitxa en què es facen
constar les dades relatives a la baremació, concessió o denegació, temps de l'ajuda i
activitats d'inserció personal i familiar. La dita fitxa consta com a annex a este
document.
VALORACIÓ D'ALTRES AJUDES
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Per a la valoració quantitativa de les ajudes : Alimentació per a menors, i Culturals,
formatives i esportives s'utilitzarà el procediment següent:
Els criteris de valoració per a estes ajudes seran els inclosos en l'Annex Econòmic,
punt 2 Criteris de Valoració, de les Bases Específiques reguladores de les ajudes
econòmiques municipals d'emergència per a l'atenció de necessitats socials de
l'Ajuntament d'Onda.
En el cas de superar els 15 punts sumant la valoració de tots els criteris, a
continuació es valorarà l'ajuda a concedir tenint en compte la renda per capita
familiar:
Renda per capita anual unitat familiar

Quantia a percebre

Inferior a 3.000 euros

100 % del cost del servici

Superior a 3.000 fins a 5.007,80 euros

80 % del cost del servici
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