La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 23/10/2020, va aprovar les Bases
específiques reguladores de la subvenció per famílies amb dificultats sòcioeconòmiques per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19.
De conformitat amb el que es desprèn de l’esmentat acord i de les pròpies bases, dels
articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i de l’article 124.2 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar
al·legacions.
El text de les Bases és el següent:
“ BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ PER FAMILIES
AMB DIFICULTATS SÒCIO-ECONÒMIQUES PER CONTRIBUIR A MINIMITZAR
L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19
Article 1. Objecte i finalitat
L'objecte de les presents bases és la regulació de la concessió d’ajuts extraordinaris
destinats a donar suport econòmic a persones i famílies empadronades a Llançà i que
es trobin en una situació socioeconòmica desfavorida, atenent a situacions de
necessitat puntuals, urgents, bàsiques i de subsistència.
Es fa referència especialment a famílies amb infants a càrrec, a persones que hagin
perdut la feina arrel del tancament de la seva empresa, o que l’empresa on treballen
hagi reduït la plantilla a partir del dia 15 de març de 2020 degut a l’Estat d’alarma
declarat pel Govern per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19 o bé, aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTE o ERTO, i
que per aquest motiu acrediten tenir ingressos o recursos insuficients per fer front a
les despeses de lloguer, aliments bàsics i subministraments, o be aquelles persones
sense feina ni ingressos i en risc d’exclusió social.
Article 2. Marc legal
Dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, es contempla a l’art. 25.2.e) l’avaluació i
informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en
situació o risc d’exclusió social.
Aquestes bases deriven de normativa autonòmica en matèria de prestacions
econòmiques, i de forma particular de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
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Article 3. Quantia
El pressupost màxim que es destina per a la concessió de subvencions objecte de les
presents bases serà de 23.992,52 €, i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
2020/231.48.
Article 4. Beneficiaris/àries i requisits
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones i unitats familiars o de
convivència que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària ocasionada per la COVID19.
S’entén per unitat familiar de convivència, als efectes d’aquestes bases, les
constituïdes per un grup de convivència comuna -segons padró d’habitants- per vincle
de matrimoni, o una relació estable anàloga; o de parentiu de consanguinitat, adopció
o afinitat fins al segon grau.
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socials (LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic, l’atenció a les persones i nuclis familiars en situació o risc d’exclusió social.
Aquestes ajudes, malgrat no ser cap dels conceptes que queden exclosos de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), d’acord amb el seu
article 2, relatiu a la definició del concepte de subvenció, són considerades,
majoritàriament, com a diferents de les subvencions i, en conseqüència, el seu
atorgament i concessió no es regirà per la Llei de subvencions, sinó per la normativa
aplicable en matèria d’acció social.
Així, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic,
regula en el seu article 30 les prestacions socials d’urgència de competència municipal
i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, en el seu article 17 estableix com
una de les funcions dels serveis socials bàsics la gestió de prestacions d’urgència
social i la gestió de la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal.
De la mateixa manera, a l’article 22, es defineixen com a prestacions econòmiques les
aportacions dineràries, que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de
necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics
suficients per fer-hi front i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres
fonts. Tot això, sens perjudici d’altres ajudes o prestacions específiques que es puguin
preveure en d’altres normes de caràcter social.
En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar
l'actuació de l'administració, les presents Bases són subsidiàries de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques,
així com també en matèria de determinats procediments, de la Llei general de
subvencions.
En matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei
19/2014, de 29 de novembre.
Finalment, també tota la normativa específica vigent en aquests moments que sigui
d'aplicació, entre la qual es fa esment del Reial Decret-llei 1/2020, de 31 de març, pel
qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer
front a la COVID-19, i la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de dret a l'habitatge,
modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat
econòmica.

Màxim nivell d’ingressos en
el mes de febrer de 2020

1
1.150 €
2
1.425 €
3
1.600 €
4
1.900 €
5
2.200 €
Com a tipologia d’ingressos es tindran en compte els següents:
- Ingressos del treball per compte aliena.
- Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia.
- Pensions, subsidis i prestacions socials.
- Ingressos percebuts per menors en concepte de pensió d’aliments.
e) No disposar el conjunt de la unitat familiar o de convivència de recursos econòmics
suficients per fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de
l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua), i de l’adquisició de
productes d’alimentació i farmàcia.
Per la naturalesa d’aquests ajuts i la seva especificat concreta de prestacions socials,
per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits
establerts a l’article 13.2 de la LGS.
Article 5. Naturalesa i procediment de concessió
Les prestacions econòmiques objecte d’aquestes Bases tenen caràcter social,
discrecional, limitat en el temps, voluntari i eventual, sotmès a la disponibilitat
pressupostària. Són revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes
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La relació de parentiu s’avaluarà a partir de la persona sol·licitant.
La unitat familiar haurà de considerar-se com a unitat econòmica en termes
d’ingressos i despeses.
Condicions i requisits:
a) Ser major de 18 anys o estar emancipada legalment la persona sol·licitant.
b) Estar empadronats/des al municipi de Llançà tots els membres de la unitat familiar
o de convivència, amb anterioritat al 31 de maig de 2020.
c) Haver perdut la feina, estar afectat/da per un expedient de regulació d’ocupació
(ERTO o ERTE) total o parcial o patir una situació anàloga la persona sol·licitant com
a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada
per la Covid-19 o no tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres
administracions o si es tenen, que aquestes siguin acreditades com insuficients.
d) Que la persona sol·licitant i/o la seva unitat familiar de convivència presentin una
situació de vulnerabilitat/risc social, conseqüència de l’actual situació provocada per
la propagació de la COVID-19.
Per determinar el nivell d’ingressos nets per accedir als ajuts contemplats en aquest
punt com a conseqüència dels efectes de la COVID-19, s’haurà d’acreditar per unitat
familiar, la reducció dels ingressos mensuals obtinguts en el període entre el mes de
febrer i el mes de maig de l’any 2020, i que els ingressos del mes de febrer de 2020,
segons el nombre de persones integrants de la unitat familiar, siguin inferiors als
imports següents:

Article 7. Convocatòria
La convocatòria, d’acord amb l’art. 17.3.b) de la Llei 38/2003, General de
Subvencions, s’haurà de publicar en la BDNS i un extracte de la mateixa es publicarà
en el BOP de Girona, així com a la pàgina web i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Article 8. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 1 mes comptat des de l’endemà
de la publicació del corresponent extracte de la convocatòria al BOP de Girona,
mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).
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Article 6. Tipologia de les prestacions econòmiques a atendre amb aquest ajut
La cobertura de les necessitats bàsiques urgents es realitzarà a través de prestacions
econòmiques, que s’atorguen a la persona beneficiària i estan destinades al pagament
de deutes o la compra de serveis i/o productes.
S’entendran com a necessitats bàsiques urgents les relatives a:
- La carència o insuficiència de recursos econòmics relacionats amb l’habitatge
habitual i que formin part dels següents conceptes: lloguers o quotes d’hipoteques, els
subministraments bàsics (aigua, gas, gasoil i electricitat) i el correcte funcionament de
les instal·lacions bàsiques així com l’alta de consum d’energia elèctrica, l’escomesa
d’aigua o la contractació del gas en l’habitatge habitual.
- En persones majors de 70 anys o discapacitat reconeguda, també s’entén com a
bàsic el telèfon fix o dispositius de teleassistència.
- Les despeses relacionades amb les necessitats bàsiques d’alimentació: alimentació
i necessitats bàsiques de subsistència; ajudes per alimentació infantil i
higiene/lactància; dietes especials, establertes per prescripció facultativa de la sanitat
pública.
- Les despeses relacionades amb la prevenció i el manteniment de la salut i l’atenció
primària, sempre que siguin per prescripció facultativa provinent de la sanitat pública:
medicaments; tractaments mèdics no coberts per la sanitat pública; per a transport per
al correcte seguiment de tractaments mèdics; per a material ortopèdic, audiòfons,
ulleres o similars no coberts per la sanitat pública.
- Altres situacions relacionades amb la manca de recursos de caràcter urgent: atenció
de situacions de caire excepcional i no periòdiques, no contemplades per cap dels
epígrafs anteriors o per qualsevol altre tipus de prestació o ajuda de l’administració,
degudament valorada.
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en la legislació vigent, o segons també aquestes mateixes Bases reguladores. Les
prestacions atorgades tindran caràcter finalista, no generaran cap dret a l’obtenció
d’altres prestacions en anys posteriors i no es podran al·legar com a precedent.
Aquests ajuts es concediran en règim de concurrència competitiva.
La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les Bases d’aquesta
convocatòria per part de tots els membres de la unitat familiar.
Per atorgar els ajuts d’aquesta convocatòria es tindran en compte les situacions
descrites en el punt 4 de les presents Bases.
Únicament es concedirà una ajuda per unitat familiar i es farà un únic pagament.
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Article 9. Documentació a aportar
La concurrència de les circumstàncies a les que es refereix el punt 4 d’aquestes
Bases, s’acreditaran amb l’aportació de la següent documentació:
- Instància de sol·licitud, segons model específic normalitzat, degudament emplenada,
també amb les dades d’identificació i contacte del beneficiari.
- Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al compliment de tots els
requisits exigits d’ella mateixa i de la seva unitat de convivència per a poder ser
beneficiària de l’ajut.
Qualsevol inexactitud o falsedat a la declaració responsable comportarà la revocació
automàtica de l’ajuda sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals
que se’n puguin derivar.
- Còpia del DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat familiar
o documentació acreditativa de la identitat. En el supòsit de persones que no tinguin
la nacionalitat espanyola, còpia del NIE, passaport o document que legalment el
substitueixi.
- Si la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar està afectada per algun
tipus de discapacitat física, psíquica i /o sensorial, el dictamen de valoració del grau
de discapacitat reconegut per l’ICASS o òrgan o entitat que correspongui.
- En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres
documents que ho acreditin.
- Si s’està en un ERTO o ERTE, com a conseqüència de la crisis sanitària ocasionada
pel COVID-19, documents que ho acreditin.
- Saldos i moviments econòmics de tots els comptes corrents que disposi la unitat
familiar a partir de gener de 2020. Caldrà la presentació d’extractes bancaris, on es
reflecteixin els moviments.
- Documentació acreditativa dels ingressos econòmics actuals de la unitat familiar.
- En relació a l’habitatge habitual i on viu la unitat familiar, original del contracte
d’arrendament a nom de la persona beneficiària, en cas de lloguer, o bé, original
d’hipoteca a nom de la persona beneficiària en cas d’hipoteca.
- Document de domiciliació bancària o document acreditatiu de les dades bancàries
(Fitxa de creditor).
- Si és beneficiari d’ajudes d’alguna institució tipus Caritas, Creu Roja, o similar,
document justificatiu.
- Qualsevol altra documentació específica que, permeti una correcta valoració de la
situació.
La presentació de la instància de sol·licitud comporta, entre altres, els següents termes
en l’apartat de declaració responsable:
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Les sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica a través de la instància
específica, accessible des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Llançà, o
presencialment a l’Ajuntament havent sol·licitat cita prèvia amb antelació, i aportant
tots els documents necessaris.
La sol·licitud de la subvenció implica l'acceptació de les bases reguladores.
Només es podrà demanar una subvenció per unitat familiar.
La justificació es presentarà en el mateix moment de la sol·licitud de subvenció.
Quedaran excloses les subvencions sol·licitades fora d’aquest període.

Article 11. Quantia dels ajuts i barem
La quantia de l'ajuda no superarà els 1.000 € per unitat familiar, en un sol pagament.
Per determinar aquesta quantia es tindrà en compte la situació socioeconòmica de
totes les persones que composen la unitat familiar, és a dir, de totes les persones de
la família que conviuen i estan empadronades a l’habitatge (cònjuge, parella o vincle
de parentiu fins a segon grau de consanguinitat).
Els imports d’aquest ajut es determinaran en funció de les valoracions obtingudes,
seguint els criteris exposats en el punt 4 d’aquestes Bases, sense superar l'import
màxim establert, segons el nombre de persones que composen cada unitat familiar,
tal com es reflecteix a la següent taula:
Nombre
de
persones
integrants de la unitat familiar

1
2
3
4
5
6

Màxim subvencionat

500 €
600 €
700 €
800 €
900 €
1000 €

Amb tot, aquest import es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre
de sol·licituds presentades i els seus imports, es superi la quantitat prevista de la
partida pressupostària aprovada per aquesta prestació. En aquest cas s'establirà un
prorrateig de les ajudes entre totes les persones beneficiàries.
Article 12. Ordenació, instrucció i resolució de l'expedient
L’ordenació i instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions
correspon a l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Llançà, sense perjudici de
les delegacions que es considerin oportunes, la qual realitzarà les actuacions
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut
de les quals es formularà la corresponent proposta de concessió.
La Junta de Govern Local és l'òrgan competent per a la resolució del procediment
d'atorgament de les subvencions i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no
regulada expressament per aquestes bases.
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Article 10. Esmena de deficiències de les sol·licituds
En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les bases, es
farà un requeriment formal i es donarà un termini de deu dies hàbils a partir de
l'endemà de la recepció de la notificació per esmenar-ho. En el cas que no s'esmeni
dins d'aquest termini s'entendrà per desistida la petició de subvenció.
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- Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l'habitatge habitual, excepte
si es compte amb una plaça d’aparcament i/o un traster.

Article 14. Pagament
L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament.
El pagament es farà mitjançant transferència bancària al número de compte que
l’interessat hagi indicat en la sol·licitud (fitxa de creditor).
Article 15. Justificació de la subvenció
La concessió de la subvenció comporta l’acreditació documental justificativa de la
despesa objecte de l’ajut, per la qual cosa no serà necessària cap tipus de justificació
posterior.
Article 16. Acceptació de la subvenció
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini de 10 dies naturals
el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció.
Article 17. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de la subvenció contemplada en les presents bases s'obligaran a
complir les següents condicions:
a) Acreditar els requisits exigits per a tenir accés a les prestacions.
b) Destinar la prestació a la finalitat que la motiva.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que efectuï l'Ajuntament de
Llançà i facilitar quanta informació i documentació li sigui requerida.
d) Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l'objecte de la prestació i que
específicament s'estableixi en l'acord de concessió d'aquesta.
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Article 13. Impugnació
Contra l’acord de concessió/denegació de les subvencions, que esgota la via
administrativa, podrà interposar-se, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el
termini d’un mes, o, directament, recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos
Els acords de concessió de les subvencions es faran públics a l’e-tauler de
l’Ajuntament i de conformitat amb allò establert a l’art. 8 de la Llei General de
Subvencions, aquesta publicació s’acompanyarà amb una relació dels beneficiaris de
les subvencions, així com el número i la quantia de les mateixes. Així mateix, es
trametrà a la BDNS per a la seva publicació.
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La justificació de la subvenció s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud de la
subvenció.
L'acord de concessió de la subvenció contindrà el nom del beneficiari de la subvenció
i la quantitat a la qual tenen dret. Aquest acord s'adoptarà en el termini màxim de dos
mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds.
Es notificarà l’acord de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als
peticionaris de les sol·licituds desestimades.
La notificació es farà per mitjans electrònics, si així s’ha demanat en el formulari
específic de sol·licitud. La notificació electrònica es realitza previ avís a l’adreça de
correu electrònic facilitada, que s’haurà indicat a la sol·licitud.

Article 19. Inadmissió i desistiment
L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de
sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.
La manca de presentació de qualsevol dels documents exigits per aquestes bases o
la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el
requeriment previ, comporta el desistiment de la sol·licitud.
Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de
subvenció abans de rebre la resolució d'atorgament, presentant un escrit de
desistiment.
Article 20. Infraccions i sancions
En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en els articles 52 a 69
de la Llei 38/2003, de 17de novembre, general de Subvencions.
Article 21. Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el que estableix el Reglament
(UE) 2016/679 (RGPD), les dades de caràcter personals seran tractades d'acord amb
els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobreprotecció
de dades.”
Llançà, amb data de signatura electrònica
L’Alcalde
Francesc Guisset i Lagresa

Document signat per CPISR-1 C FRANCESC GUISSET LAGRESA
en data 27/10/2020

Signat per:
Diputació de Girona
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Article 18. Incompatibilitats
Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o
subvenció, destinada a aquesta mateixa finalitat, concedit/da per l'Ajuntament de
Llançà.
Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts,
subvencions, prestacions i ingressos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres
administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la
Unió Europea o d'organismes internacionals.
El conjunt d'aportacions no podrà superar la totalitat del cost de les actuacions
subvencionades.
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e) Atesa l’excepcionalitat de la situació i d’aquests ajuts, les persones beneficiàries no
caldrà que acreditin estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social. Tampoc es contemplaran deutes amb l’Ajuntament de Llançà.
g) Les persones beneficiàries no estan obligades a justificar les despeses efectuades
ni sotmetre-les al control financer de l’Ajuntament.
L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits, originarà responsabilitats que en
cada cas corresponguin a banda de la incoació de l’expedient de reintegrament de
l’ajut atorgat.

