BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES D’URGÈNCIA DE

1. Naturalesa jurídica
Segons l'article 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de
caràcter econòmic, aquestes 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, de mesures urgents per afrontar l’emergència
en l’habitatge i la pobresa energètica, estableix mesures per afrontar
aquestes situacions, si bé a pesar del recurs del Tribunal Constitucional si que
actualment estan vigents les mesures per la pobresa energètica.
Així mateix, d’acord amb el que marca la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
Serveis Socials, es pretén garantir una equitat en el territori pel que a
prestacions d’urgència social i de forma especial les prestacions destinades a
pobresa energètica, amb la finalitat de garantir una equitat en el territori, tot
respectant el principi d’autonomia local.

2. Objecte i finalitat
Els ajuts d’urgència social en concepte de pobresa energètica tenen per
finalitat cobrir les despeses bàsiques de subministrament d’energia elèctrica,
de gas i aigua dels habitatges on resideixen famílies que es trobin en situació
de necessitat econòmica i social dins del territori de la comarca del Pallars
Jussà.

3. Persones beneficiàries
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CARÀCTER SOCIAL PER A SITUACIONS DE POBRESA ENERGÈTICA.

Seran

persones

beneficiàries

dels

ajuts

les

persones

i/o

famílies

empadronades als municipis de la comarca del Pallars Jussà.
A tal efecte, les persones beneficiaries han d’estar empadronades i viure a
l’immoble destinat a ús d’habitatge sobre el qual es sol·licita la subvenció,
sense ostentar la titularitat o drets reals sobre cap altre habitatge, a la data
de la sol·licitud.
Aquestes persones hauran de complir amb els requisits que es fixen com a
criteris de concessió i que tenen en compte el seu nivell d’ingressos.

4. 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’Indicador de Renda de Suficiència de
Catalunya (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

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.
Prioritzant, 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 destinat a ús
d’habitatge sobre el qual es sol·licita l’ajut, sense ostentar la titularitat o drets
reals sobre cap altre habitatge, a la data de la sol·licitud.
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establerts pel Pla per al dret a l’habitatge vigent.

Tal com disposa la base primera, els ajuts s’atorgaran en funció de la partida
pressupostària. Quan es produeixi l’esgotament econòmic de la partida no es
podran atendre més sol·licituds, a excepció que es doni el cas d’una nova
ampliació de la partida corresponent.

5. Dotació pressupostària.
L’aplicació d’aquestes bases està subjecta a la dotació pressupostària que el
Consell Comarcal del Pallars Jussà hagi consignat al pressupost anual.
En el pressupost de l’ens local hi constarà l’import que es vol destinar cada
anualitat a les prestacions econòmiques d’urgència social en concepte de
pobresa energètica.

6. Quantia màxima 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 500 euros per
any de deute equivalent a la suma dels subministraments elèctrics, de gas i
aigua.

7. Exclusions i compatibilitats de les subvencions
Queden exclosos d’aquesta convocatòria les persones que hagin rebut ajuts
una quantia igual o superior al límit establert. En aquest cas, les sol·licituds
seran denegades.
Si la persona ha rebut ajuts per una quantia inferior, se li podrà atorgar l’ajut
per la diferència amb els llindars establerts.
Per últim, les persones beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves
obligacions fiscals i tributàries amb les administracions públiques.

8. Procediment de tramitació, valoració i atorgament
Les sol·licituds, segons el model establert, es presentaran al registre general
del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
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d’urgència social per aquest mateix concepte i durant el mateix exercici per

A l’expedient del Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS) ubicat a l’Àrea d’Atenció
i 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 de la persona sol·licitant i persones convivents majors
de 14 anys.
- Llibre de família.
- 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, en el supòsit de no
autoritzar al Consell Comarcal del Pallars Jussà Autorització de tots i cadascun
dels membres de la unitat familiar, per tal que l’administració competent
pugui sol·licitar a les administracions tributàries i a la resta d’administracions
competents les dades relatives a la darrera declaració de la renta, al
patrimoni familiar, la residencia i altres situacions no acreditades, de la
persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat familiar, amb la única
finalitat de completar degudament l’expedient.

- Acreditació, si s'escau, de persones amb discapacitat, gran dependència o
persones afectades per dependència energètica.
- Autorització de sol·licitud 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.
L'esmena de defectes o l'aportació de documentació s'ha de realitzar, previ
requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10
dies des de la seva notificació.
En cas de no aportar tota la documentació requerida, la sol·licitud presentada
es tindrà per desistida.
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- Acreditació de les factures de subministraments pendents de pagament.

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. També es podrà requerir en qualsevol
moment a la persona sol·licitant per qualsevol dels mitjans admesos en la llei
de procediment.
Així mateix, en la sol·licitud es farà constar que la persona beneficiaria
accepta que el pagament de les factures pendents pugui ser realitzat
directament a l’empresa subministradora, com a endossatària, si bé l’ajut està
destinat a la persona beneficiaria sol·licitant.
Per a la concessió o denegació de l’ajut demanat s’avaluarà la documentació
presentada i comprovarà que compleix els requisits que fixen aquestes bases.
A tal efecte, s’emetrà informe on hi constarà el compliment dels requisits i
l’import de les despeses bàsiques de subministrament d’energia elèctrica, de
gas i aigua, segons escaigui, de l’habitatge on resideix la família que
compleixi els requisits.
Analitzades i comprovades les sol·licituds que compleixin els requisits i
atenent a les disponibilitats pressupostàries, s’efectuarà un repartiment de les
ajudes a concedir.

denegarà els ajuts.
La quantia, finalitat i forma de pagament dels ajuts concedits, seran les que
determini l’acord d’atorgament i alhora, s’indicaran les obligacions o
compromisos dels beneficiaris, es farà indicació dels recursos que contra la
mateixa es puguin interposar i s’indicaran, així mateix, les condicions per fer
efectiu el cobrament de l’ajut.

9. Obligacions de les persones beneficiaries i dels serveis socials
Els beneficiaris d’aquestes ajuts se’ls proposarà assistir a les sessions de
naturalesa informativa i/o formativa en matèria d’eficiència energètica i
consum responsable, amb la finalitat de millorar en l’eficiència energètica i
tenir un menor consum.
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Amb aquest informe, l’òrgan competent del consell comarcal aprovarà o

Les persones que es presentin a la convocatòria es comprometen a tramitar el
bo social de subministraments i del cànon de l’aigua, en el cas que compleixin
els requisits corresponents i/o altres ajuts regulats per les companyies
subministradores.
Serà obligació de la persona beneficiaria d’informar de qualsevol canvi que es
produeixi tant en la prestació dels serveis com en la situació personal,
familiar, social o econòmica de la unitat de convivència.
És obligació dels Serveis Socials competents, informar sobre la vulnerabilitat
de la persona i/o unitat familiar a la companyia i/o companyies de
subministraments, si la persona compleix els criteris de la Llei 24/2015, de 29
de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’habitatge i la
pobresa energètica, per evitar futurs talls indeguts de subministraments.
10. Pagament i justificació
10.1. 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 autoritzarà al Consell Comarcal, a realitzar el pagament
del deute directament a l’empresa subministradora mitjançant la fórmula de
transferència bancària.

vigent . Es tindrà en compte la quantia màxima estimada per subvenció
nominal. El pagament de les esmentades factures es farà fins esgotar la
partida pressupostària.
10.2. 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 beneficiaria.
11. Termini
Per a la gestió dels presents ajuts es fixa un únic període, que comprèn del 1
de gener al 31 de desembre de l’any de la convocatòria, però el termini per a
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Les factures es pagaran per ordre cronològic de deute dintre del període

sol·licitar l’ajut serà fins el dia 15 de desembre del mateix any, tot i que
posteriorment, igualment, es podran comptabilitzar les factures del període
restant corresponent a l’anualitat.
Tanmateix els ajuts es podran sol·licitar fins a l’esgotament de la partida
pressupostària aprovada per aquella convocatòria.
12. 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.”

Tremp, Pallars Jussà.

C. Soldevila, 18 (Casa Sullà) 25620 TREMP

Tel. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat http://www.pallarsjussa.cat

Codi Validació: 3FHTT22KY7FEZH2LS3AZAC9WQ | Verificació: https://ccpallarsjussa.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 7

El President

