
BASES  PER  L’ATORGAMENT  D’AJUTS  D'URGÈNCIA  SOCIAL  SOBRE  POBRESA 
ENERGÈTICA PER AL PERIODE 1 DE JULIOL DE 2017 A 31 DE DESEMBRE DE 2019

1. Naturalesa jurídica i dotació pressupostària

Els ajuts contemplats en aquestes bases seran considerats despesa de dret públic. 

Els ajuts tenen un caràcter eventual i voluntari, no essent de contingut jurídic impossible ni 
contradictori  amb  l'anterior  prescripció  el  fet  que  (principalment  per  limitacions 
pressupostaries) el personal tècnic de referència dels Serveis Socials Bàsics pugui limitar els 
ajuts a persones físiques que reuneixin els requisits objectius contemplats i, en cas necessari, 
prioritzar els casos amb major puntuació, segons el barem establert.

Segons l’article  30 de la  Llei  13/2006,  les  prestacions  d’urgència  social  tenen la  finalitat 
d’atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència.

Els ens locals han d’incloure en el pressupost de despeses anual una partida per poder atendre 
adequadament  les  prestacions  d’urgència  social  (art.  30.4  de  la  Llei  13/2006),  que  són 
compatibles amb les altres prestacions de la mateixa naturalesa. 

La Llei 24/2015 de 29 de juliol del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya 
estableix les mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica.

L'addenda a la Fitxa 1 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i 
la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya i  el  Consell  Comarcal  de la Ribera d’Ebre en matèria  de servies socials,  altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, regula els ajuts d'urgència socials 
sobre pobresa energètica.

El Consell  Comarcal  de la Ribera d’Ebre disposa,  per a l’exercici  2018 i exercici  2019 i 
romanent del 2017, de les següents aplicacions pressupostàries:

1. Període juliol 2017 a juny 2018 amb una aplicació pressupostària de 14.951,00 €.
2. Període juliol 2018 al desembre 2018 amb una aplicació pressupostària de 5.232,85 €.
3. Període del gener 2019 al juny 2019  amb una aplicació pressupostària de 6.354,18 €.
4. Període del juliol 2019 al desembre 2019  amb una aplicació pressupostària de 6.354,18 €.

Tal com s’especifica a la fitxa 1 del contracte programa. L’apartat 1) a la fitxa 1 de l’addenda 
al  Contracte  Programa  exercici  2017.  Els  apartats  2),  3)  i  4)  a  la  fitxa  de  l’addenda  al 
Contracte Programa exercicis 2018 i 2019.
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2. Concepte d’urgència social

És la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst, que 
requereix  una  intervenció  immediata  del  servei  bàsic  d’atenció  social.  Té  per  finalitat 
l’atenció de determinades situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència 
en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-
les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.

Com a criteri general, s’hauran d’haver esgotat totes les possibilitats d’ajuts econòmics a les 
quals la persona usuària tingui dret i les corresponents a altres administracions i institucions 
d’iniciativa social.

Es podran tramitar en concepte d’ajuts d’urgència social aquells casos en què la persona no ha 
pogut  sol·licitar  l’ajut  dins  del  termini  establert,  però  el  necessita  urgentment  segons  la 
valoració  de  l’equip  professional.  En  aquest  cas,  caldrà  el  compromís  de  la  persona per 
sol·licitar-lo a la institució pertinent i en el termini establert.

3. Persones beneficiàries

Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades als municipis 
de la comarca que tenen deutes de subministrament contrets en el període 1 de juliol de 2017 
a 31 de desembre de 2019 i es troben en situació de risc d'exclusió residencial d'acord amb 
l'article 5.10 de la Llei 24/2015 de 29 de juliol. Així com aquelles persones amb perfil de 
vulnerabilitat  severa  identificades  en  les  diferents  categories  que  marca  al  Reial  Decret 
897/2017, com a principi de precaució, les quals l’empresa subministradora elèctrica ens ha 
comunicat que tenen un procediment obert per impagament.

4. Tipologia dels ajuts d’urgència social

Subministraments

Ajut destinat a fer front al pagament de deutes de subministrament bàsics de la llar: llum, 
aigua  i  gas  d'aquelles  persones  i  famílies  que  segons  l'Equip  Bàsic  de  Serveis  Socials 
necessiten  aquesta  prestació  per  mantenir  un  mínim confort  en  el  seu  habitatge  habitual, 
d'acord amb els criteris de la Llei 24/2015.

Els subministraments estaran compresos dins del període de juliol de 2017 al desembre de 
2019 (ambdós mesos inclosos).

5. Quantia màxima i percentatge dels ajuts 

Cada  persona,  família  o  unitat  de  convivència  podrà  presentar  una  sol·licitud  d'ajut  per 
anualitat de la convocatòria amb un import màxim de 1.200 euros per any de deute equivalent 
a subministraments elèctrics, de gas i aigua.
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El  percentatge  d'atorgament  serà  del  100%  amb  la  quantia  màxima  de  1.200  euros  per 
anualitat.

Excepcionalment, es poden beneficiar persones i unitats familiars que superin els límits de 
deutes subvencionable anualment especificat, sempre que disposin d'un informe dels serveis 
socials que acrediti la seva idoneïtat, o bé siguin persones amb perfil de vulnerabilitat severa 
que marca el Reial Decret 897/2017 amb dret al bo social i tingui el bo social.

6. Criteris de concessió

Als efectes de la Llei 24/2015 s’entén que les persones i unitats familiars es troben en situació 
de risc d’exclusió residencial sempre que tinguin uns ingressos inferiors a 2 vegades l’IRSC, 
si es tracta de persones que viuen soles, o uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es 
tracta  d'unitats  de  convivència,  o  uns  ingressos  inferiors  a  3  vegades  l’IRSC,  en  cas  de 
persones amb discapacitats o amb gran dependència. 

Per a la determinació de les situacions de risc d’exclusió residencial, els ingressos familiars 
s’han de ponderar  d’acord amb els  coeficients  que siguin  establerts  pel  Pla  per  al  dret  a 
l’habitatge vigent.

Per als supòsits de pobresa energètica, les mesures de protecció regulades per la Llei 24/2015 
s’apliquen també a les llars en què, malgrat que la unitat familiar no compleixi els requisits 
d'ingressos econòmics, hi visqui alguna persona afectada per dependència energètica, com en 
el cas de les persones que per a sobreviure necessiten màquines assistides.

El  Reial  Decret  897/2017  amb  dret  al  bo  social,  marca  els  següents  límits  d’ingressos 
econòmics:

Són vulnerables severs:

- Renda unitat familiar  0,75 x IPREM (14 pagues) si persona sola o sense cap menor.
- Renda unitat familiar  1 x IPREM (14 pagues) si hi ha 1 menor .
- Renda unitat familiar  1,25 x IPREM (14 pagues) si hi ha 2 menors.

Són vulnerable sever amb circumstàncies especials, els límits de renda següents:

- Renda unitat familiar  1,25 x IPREM (14 pagues) si persona sola o sense cap menor.
- Renda unitat familiar  1,5 x IPREM (14 pagues) si hi ha 1 menor.
- Renda unitat familiar  1,75 x IPREM (14 pagues) si hi ha 2 menors.

També es pot ser consumidor vulnerable sever, si :

- Família nombrosa i renda unitat familiar  2 x IPREM (14 pagues) 
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O bé si :

- Tots els membres que tinguin ingressos, són pensionistes del Sistema de la Seguretat 
Social per jubilació o incapacitat permanent, i cobren la quantia mínima i no cobren 
altres ingressos i renda unitat familiar  1 x IPREM (14 pagues).

7. Lloc de presentació i documentació

Les sol·licituds, segons el model establert en l’annex I de sol·licitud, es presentaran al registre 
general del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

A l’expedient de l’EBAS, ubicat a l’Àrea de Serveis a les Persones, caldrà que es disposi de 
tota la documentació relacionada que acrediti la seva situació de vulnerabilitat.

La documentació que caldrà disposar és:

- Fotocòpia del DNI/NIE del sol·licitant
- Declaració  responsable  de  condicions  i  dades  econòmiques  de  la  unitat  de 

convivència.
- Acreditació  dels  ingressos  de  la  unitat  familiar  o  de  convivència  amb  un  any 

d’anterioritat a la sol·licitud de l’informe de vulnerabilitat.
- Acreditació de les factures de subministraments pendents de pagament.
- Acreditació,  si s'escau,  de persones amb discapacitat,  gran dependència o persones 

afectades per dependència energètica.
- Autorització de dades a l’empresa subministradora.
- Informe favorable de vulnerabilitat i/o situació de risc d’exclusió residencial. Aquest 

te vigència d’un any des de la seva emissió.

8. Procediment de tramitació, valoració i atorgament

Un cop registrada la sol·licitud pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre dintre del termini 
establert es comprovarà els seus deutes vigents i la data de l’informe de vulnerabilitat.

En cas de mancar algun d’aquests documents o ser defectuosos, es sol·licitarà la seva esmena 
i/o aportació i, un cop esmenada la documentació, es seguirà el mateix tràmit.

No es  poden pagar  factures  de persones  que els  ha prescrit  l’informe de vulnerabilitat  si 
aquest no s’ha renovat.  Si la persona és deutora,  se la citarà  d’ofici  i  es valorarà la seva 
situació socio-econòmica per tal d’emetre altres informes de vulnerabilitat que cobreixin el 
període de factures de deute superior a un any i inclòs entre les dates 1 de juliol de 2017 i 31 
de desembre de 2019.

Es preveu la notificació electrònica en les comunicacions en la present convocatòria d’acord 
amb les disposicions legals vigents.
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La notificació del requeriment de documentació es podrà dur a terme, per una banda, de forma 
presencial en el moment de la presentació de la sol·licitud, amb el corresponent requeriment i 
amb  registre  de  sortida.  En  cas  que  no  s’hagi  requerit  la  documentació  presencialment,  
aquesta es podrà requerir a l’usuari via correu postal al domicili que figuri a la sol·licitud. El 
termini d’esmenes i aportació de documentació començarà a comptar des del moment de la 
notificació efectiva, ja sigui presencial o per correu postal.

Si  transcorre  el  termini  fixat  i  no  s’ha  esmenat  la  documentació  obligatòria,  o  de  forma 
motivada sol·licita una pròrroga, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud i es 
procedirà a l’arxiu de l’expedient.

L’atorgament o denegació de l’ajut es farà efectiu mitjançant resolució de la Presidència del 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en el termini màxim d'un mes a comptar des de la 
sol·licitud. Si transcorre el termini esmentat sense resolució, l’ajut es considerarà denegat.

Es donarà compte de les sol·licituds aprovades a la Junta de Govern Local fins a esgotar la 
corresponent aplicació pressupostària.

9. Pagament i justificació

9,1. En el supòsit d’una resolució favorable, el Consell Comarcal iniciarà els tràmits per a 
efectuar  el  pagament  a  l’empresa  subministradora.  La  persona  sol·licitant  de  l’ajut  ens 
autoritzarà  a  l’annex  I  el  pagament  del  deute  directament  a  l’empresa  subministradora 
mitjançant la fórmula de transferència bancària.

Les factures es pagaran per ordre cronològic de deute dintre del període vigent . Les primeres 
a  pagar  seran  les  més  antigues.  Es  tindrà  en  compte  la  quantia  màxima  estimada  per 
subvenció nominal. El pagament de les factures esmentades es farà fins esgotar l’aplicació 
pressupostària.

9.2. S’estableix el pagament del deute a l’empresa subministradora, atesa la naturalesa de la 
finalitat a la qual es destina l’ajut i sempre als efectes de garantir el destí efectiu de la mateixa. 
En aquest cas, el proveïdor de la prestació acreditarà la satisfacció de l’ajuda repercutida en la 
persona interessada o beneficiària.

10. Termini

Per la gestió dels presents ajuts es fixen els períodes següents:

a) Del període juliol 2017 a juny 2018 amb una aplicació pressupostària prevista de 14.951,00 
euros.

En aquest supòsit el termini per sol·licitar l’ajut serà fins al 15 de desembre de 2018.
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b) Del període juliol  2018 a novembre 2018 amb una aplicació pressupostària prevista de 
5.232,85 euros.

En aquests supòsit el termini per sol·licitar l’ajut serà fins al 15 de desembre de 2018.

c) Del període gener 2019 a juny 2019 amb una aplicació pressupostària prevista de 6.354,18 
euros.

En aquest supòsit el termini per sol·licitar l’ajut serà fins al 20 de juliol de 2019.

d) Del període juliol  2019 a desembre 2019 amb una aplicació pressupostària  prevista  de 
6.354,18 euros.

En aquest supòsit el termini per sol·licitar l’ajut serà  fins al 15 de desembre de 2019.

11. Dret Supletori

Tot allò no previst en aquestes bases reguladores es regularà pel que estableixi la legislació 
especifica, estatal,  autonòmica o local, que sigui d’aplicació i, en el seu defecte, el Decret 
179/1995, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament, així 
com la normativa vigent sobre el procediment administratiu.

Annex: El document corresponent al model de sol·licitud dels presents ajuts es troba a disposició dels  
interessats en la pàgina web del Consell Comarcal següent:
http://www.riberaebre.org
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