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Expt: SP 1406/20 General 1186/20
Ass: Programa Ajuts d’urgència social COVID-19  

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Atès que a data 14 d’abril, s’emet Providència d’alcaldia, en relació a les línies 
d’actuació a desenvolupar en matèria d’ajuts socials per mitigar les conseqüències 
negatives que la situació d’emergència sanitària COVID-19 pot produir en les 
families de la Roca.  En l’esmentada Providència es disposa el següent :

PRIMER. S’incoi expedient sobre l’ATORGAMENT D’AJUTS D’EMERGÈNCIA 
SOCIAL  DERIVATS DEL COVID-19, destinats a atendre situacions de molta 
precarietat i de molta urgència, amb acompanyament de professionals de serveis 
socials municipals

SEGON. Que per la Àrea de Servei i Atenció a les Persones s'emeti proposta 
d’instrucció sobre el procediment i resolució dels esmentats ajuts d’emergència 
social.

TERCER.  Que s’elabori, per part del Serveis Socials Municipals, proposta de 
Reglament de prestacions d’urgència municipal de la Roca del Vallès, quan s’acabi 
la crisi actual.
 
CINQUÈ. Que per l'Interventor es realitzin les operacions pressupostaries 
necessàries per a disposar de crèdit suficient per a fer front a les dues línies d’ajuts 
d’urgència social.

SISÈ. Que per Secretaria s'emeti informe sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir.
 
Vist l’informe de la Cap de l’Area de Serveis i Atenció i Atgencvió a les Persones de 
data 14 d’abril de 2020.

Aquesta Alcaldia-Presidència, en l’ús de les seves atribucions, 

RESOL:

PRIMER.- Aprovar la instrucció sobre l’atorgament de prestacions econòmiques 
d’urgència social derivades del Covid-19 següent: 

“Les prestacions econòmiques d’urgència social que en aquest document 
s’estableixen tindran caràcter temporal mentre duri l’estat d’alarma provocat per la 
situació sanitària del COVID-19.
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Seran aportacions dineràries amb la finalitat d’atendre situacions de necessitats 
puntuals o de baixa periodicitat, molt urgents i bàsiques, que s’atorgaran principalment 
al pagament de despeses d’alimentació, sanitàries i de acces a internet.

Seran beneficiaris dels ajuts les persones individuals i les que formen part d’una unitat 
familiar o d’una unitat de convivència (formada per la persona beneficiària, el seu 
cònjuge o parella de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat 
que convisquin en el mateix domicili),  que acreditin la seva residència a la Roca del 
Vallès i que es trobin en una situació que els impedeixi fer front a les despeses 
essencials bàsiques. 
Les situacions d’urgència social seran valorades per l’equip de serveis socials 
d’atenció primària, que prioritzarà sempre que sigui possible les persones o unitats 
que tinguin a càrrec menors, amb especial atenció a les famílies monoparentals, a les 
families amb persones dependents, a les famílies nombroses, i a les famílies amb 
menys renda disponible.
Per valorar la situació de necessitat es tindrà a compte el patrimoni, els ingressos 
econòmics i les condicions socials del beneficiari o beneficiària. 
La valoració econòmica es realitza ponderant la renda neta mensual disponible amb 
l’IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya), que per l’any 2020, la 
Generalitat l’ha estipulat en 663.98 €/mes, incrementant en un 30% per a cada 
membre de la unitat, 

Composició unitat convivència Renda neta mensual disponible 
màxima mensual 2020

Un membre 663,98

Dos membres 863,174

Tres membres 1062,35

Quatre membres 1261,55

Cinc membres 1460.75

Sis membres 1659.94

Es defineix la renta neta mensual disponible com els ingressos nets totals mensuals 
que cobra una unitat familiar, restant-li la despesa de lloguer o d’hipoteca de 
l’habitatge, fins un màxim de 700 euros (segons preu de referència de la zona on la 
Roca del Vallès està ubicada, de l’ACH). 

Per a la baremació, s’utilitzarà el model de valoració de la Diputació de Barcelona per 
aquests tipus d’ajuts, segons els següents quadres:

Taula A: Valoració econòmica segons el tram de renda neta 
disponible

Punts 

Ingressos inferiors al 33,3% dels ingressos màxims mensuals 6 punts
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Ingressos entre el 33,4 i el 66,6% dels ingressos màxims mensuals 4 punts
Ingressos entre el 66,7 i el 100% dels ingressos màxims mensuals 2 punts

Restaran exclosos de rebre prestació econòmica les sol.licituds que, en la Taula A no 
obtinguin una puntuació mínima de 2 punts. 

Taula B: Situació personal/familiar Puntuació màxima
Família monoparental i/o nombrosa 1 punt
Membre/s amb discapacitat reconeguda igual o superior al 
33% i/o membre/s amb grau de dependència reconegut 1 punt
Persona o família en seguiment de serveis socials 2 punts

Així, s’atorgarà un ajut econòmic d’urgència social d’acord amb aquesta puntuació:

de 2 a 4 punts
40% del total 
de l’ajut

de 5 a 7 punts 65%
de 8 a 9 punts 80%
Més de 9 punts 90%

En el cas de l’alimentació, l’import màxim recomanat seria el calculat dins del 
programa d’aliments frescos i secs, que calcula uns 100 euros mensuals per persona, 
d’alimentació bàsica fins un màxim de 500 euros per unitat familiar.  La despesa 
permesa per aquest concepte es refereix a l’adquisició de productes bàsics per a la 
alimentació familiar, i per aquest motiu, no es contempla la compra de productes com 
begudes alcohòliques, refrescs…

En el cas de l’accés a internet, l’import màxim recomanat seria 40 €/mes, amb màxim 
de 3 mesos.

En el cas de les despeses sanitàries, hauran d’estar prescrites per un facultatiu. No 
s’estableix un import màxim, encara que s’haurà d’aportar pressupost dels costos 
previstos.

TRAMITACIÓ

Les sol·licituds de les prestacions socials de caràcter econòmic es poden demanar en 
qualsevol moment, mentre duri la situació d’estat d’alarma i fins a dos mesos més tard,  
i s’han de presentar primordialment de manera telemàtica al registre de l’Ajuntament.  
Des de l’oficina d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament es donarà suport telefònic a 
la presentació telemàtica de la mateixa. En cas de impossibilitat manifesta, el personal 
de l’OAC donarà cita al sol.licitant per a poder-ho fer de manera presencial. 

La documentació obligatòria a presentar és:

- Instància genèrica realitzant la sol·licitud corresponent, identificant que es 
tracta d’ajuts COVID
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- Copia del DNI o NIE del sol·licitant (i de tots els majors de 16 anys de la unitat 
de convivència)

- Volant de convivència (expedit per l’ajuntament que el sol·licitant demanarà de 
forma expressa)

- Document on consti de forma clara l’IBAN  (20 dígits), i el nom del beneficiari.
- Declaració jurada, on s’especifiqui que la situació econòmica de la unitat 

familiar s’ha vist disminuida a causa de la situació de l’estat d’alarma 
provocada pel COVID-19. En la declaració jurada s’especificaran els ingressos 
, per cadascun dels membres majors de 16 anys, de la unitat familiar obtinguts 
durant els mesos de febrer, març, abril, i si escau, maig, així com també el 
compromís de destinar la prestació a l’objecte per la qual es determini, a 
justificar-la segons es determini i a aportar, en el termini de 3 mesos, la 
documentació acreditativa de la pròpia declaració.

- El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge.
- Extractes de tots els comptes bancaris de la unitat familiar dels darrers 3 

mesos.
- Si escau, certificats acreditatius del grau de dependència, monoparentalitat, 

família nombrosa i/o certificat de discapacitat (on consti el % de discapacitat)

Els perceptors estan obligats a comunicar a l’ajuntament que s’ha produït alguna 
causa de modificació o extinció de l’ajut. L’ajuntament pot comprovar en qualsevol 
moment les condicions que han donat peu a l’ajut. Igualment, amb la sol·licitud 
d’aquests ajuts, el sol·licitant autoritza l’ús de les seves dades personals en tot allò 
que sigui necessari per a la  gestió dels ajuts

FORMA DE PAGAMENT.

Per abonar aquests ajuts, que són, per llei inembargables, es realitzarà per 
transferència bancària o mitjançant tarjeta moneder, expedida per l’Ajuntament de la 
Roca, amb conveni amb l’entitat financera Caixabank, que està carregada amb 
l’import d’aquests ajuts i que es podrà utilitzar en qualsevol establiment alimentari i 
farmacèutic amb llicència per a exercir aquesta activitat.  El beneficiari, haurà 
d’acceptar per escrit les normes d’utilització de la tarja en el moment de rebre-la 
físicament.

FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

El destí de la despesa d’aquests ajuts ha de justificar-se no més tard de 3 mesos 
d’haver-la rebut. També es necessari haver-se justificat si es vol accedir a altres ajuts 
o subvencions de l’Ajuntament.  
Per a justificar caldrà presentar factures, tiquets o factures simplificades de les 
despeses, on consti el NIF de l’establiment
També caldrà presentar la documentació acreditativa de la declaració jurada (per cada 
membre major de 16 anys):
- Nomines dels mesos de febrer-març-abril o maig (si escau) o la darrera 

declaració trimestral de IRPF (autònoms)
- Certificat de trobar-se en situació d’atur o ERTE
- Certificat de la pensió
- Conveni regulador on consti la pensió d’aliments o pensió compensatòria
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- ...

DENEGACIÓ O REINTEGRAMENT

Podran ser denegades aquelles sol·licituds en les que, tot i complir amb els requisits 
pugui concórrer alguna circumstància com l’impediment de realització de la valoració 
tècnica de la sol·licitud rebuda o el falsejament o ocultació de dades.
Es podrà procedir a incoar expedient de reintegrament de les quantitats percebudes si 
es comprova que s’ha utilitzat la prestació  per a finalitat diferent a la que fou 
concedida. 

GESTIO INTERNA

Prèviament  a l’atorgament d’aquests ajuts, s’haurà de fer una resolució de bestreta 
d’atorgament d’aquests ajuts, amb càrrec a la partida 14 231 48013- Donacions 
extraordinàries per situacions d’emergencia, bestreta de la qual s’aniran realitzant els 
pagaments dels ajuts corresponents.

Una vegada rebuda la so.licitud, el personal administratiu de l’Ajuntament comprovarà 
la documentació i requerirà en cas necessari. Degut a la urgència es farà requeriment 
telefònic per a subsanar la documentació. Si no es atesa,  , el sol·licitant serà requerit 
formalment perquè esmeni la seva sol·licitud en un termini de 10 dies hàbils. Si no ho 
fa, es tindrà per desistida la seva sol·licitud.

L’expedient complert passarà a la valoració de l’equip de serveis socials que emetrà 
informe-proposta d’atorgament d’ajut. 

Una vegada emès l’informe passarà a serveis econòmics per a realitzar el pagament 
del mateix, en cas de transferència bancària o als administratius encarregats, per a 
carregar i repartir les targes moneder.  També es notificarà telefònica i telemàticament 
al sol.licitant l’atorgament o la denegació de l’ajut.

El repartiment de les targes es faran presencialment, en dos punts del municipi (La 
Roca i La Torreta)  previ avís als beneficiaris, i utilitzant les mesures de protecció i 
seguretat necessàries. 

Una vegada esgotada la bestreta, caldrà fer una resolució de tancament on consti 
clarament, el NIF i nom complert del beneficiari, import,  concepte, i justificació de 
l’esmentat ajut, per tal de poder-ho comunicar a la Base Nacional de Subvenciones.

Des de l’Area de Servei i Atenció a les Persones es realitzaran model de plantilles o 
documents-base sobre la declaració jurada, informes proposta d’atorgament o 
denegació dels ajuts, document d’acceptació de les targes-moneder per part de les 
persones beneficiàries, i qualsevol altre model de document que es necessiti per a 
agilitzar els tràmits administratius. 

Qualsevol altre aspecte respecte a la gestió interna d’aquests ajuts, que no estigui 
contemplat en aquesta instrucció, serà ates per la responsable de l’Area de Servei i 
Atenció a les Persones, el secretari municipal i l’interventor municipal, que informaran 
a l’Alcaldia. “
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SEGON.- COMUNICAR la present resolució a l’àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de La Rocal del Vallès, a l’Area d’Intervenció i a Secretaria, als efectes 
escaients.
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