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PART 1. :PROGRAMA DE PRESTACIONS. CRITERIS 

Prestacions econòmiques de caràcter local 

El marc legal en el qual s’emmarquen les prestacions econòmiques de caràcter local.  

Marc legal 

La gestió de les prestacions econòmiques des de l’administració local està regulat per la normativa 
següent:  

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, article 25.2 apartat k (on 
es contempla la prestació de serveis socials, de promoció i reinserció) i, en l’article 26 (on 
es determinen els serveis a prestar per part de municipis). Estableix la competència bàsica 
municipal. 

 Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Determina el 
règim jurídic propi de les prestacions socials de caràcter econòmic, establint drets 
subjectius per a determinades situacions i regles bàsiques pel procés d’atorgament 
d’aquestes prestacions. També fixa la competència de l’administració local per aquestes 
prestacions, defineix el concepte de “situació de necessitat” així com també el que 
s’entén per “despeses essencials”.  

 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Estableix com una de les funcions dels 
serveis socials bàsics la gestió d’aquestes prestacions. Es defineixen aquestes prestacions 
com aportacions dineràries i la seva finalitat. En quant a l’atorgament de les prestacions, 
s’indica que es poden atorgar en caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència o 
d’urgència social.  
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 Objecte 

L’objecte d’aquest document de treball és fixar els criteris per a l’atorgament de prestacions, tant 
econòmiques com materials, que atenen necessitats socials. No formen part d’aquest document 
les prestacions que en via administrativa són resoltes per altres nivells d’administració, encara que 
les mateixes puguin haver estat incoades per part dels serveis tècnics de d’acció social. A aquests 
tipus de prestacions exògenes o no gestionades de forma íntegra per la corporació municipal, els 
serà d’aplicació la respectiva normativa específica.  

Als efectes de les presents bases, s’entén per unitat familiar de convivència la constituïda per un 
grup de convivència comuna  —segons el padró municipal— per vincle de matrimoni o una relació 
estable anàloga; o de parentiu per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau. 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. En aquelles casos en que es justifiqui 
degudament la necessitat, l’equip tècnic de Serveis Socials podrà autoritzar motivadament la 
consideració de membre de la unitat familiar per a persones amb un grau de parentiu més 
allunyat. Excepcionalment, i previ informe tècnic que ho justifiqui, es podran contemplar 
conjuntament  dues o més unitats familiars de convivència que convisquin en el mateix domicili. 

 

En tercer lloc, es proposa que el Document de Treball reculli els objectius generals i específics als 
quals s’orienta l’atorgament de prestacions econòmiques de caràcter social. Es proposen els 
següents:  

 

Objectius generals 

 Reduir factors de risc social de les persones beneficiàries. 

 Augmentar l’autonomia personal i social de les persones beneficiàries. 

 Prevenir el deteriorament de situacions de precarietat econòmica i social. 

Objectius específics 

 Garantir el cobriment de les necessitats bàsiques de les persones beneficiàries. 

 Involucrar als propis ciutadans en situació de vulnerabilitat social en la resolució de la seva 
problemàtica, procurant ser una eina més dins el conjunt de mesures de suport. 

 Facilitar l’establiment d’un pla d’intervenció conjunt entre la/les persona/es 
beneficiària/es i el professional. 

 Pal·liar situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència. 
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Modalitats de prestació 
Les prestacions econòmiques de caràcter socials que s’engloben en aquest document de treball 
són les següents:  

 Prestacions econòmiques d’urgència social:  

a. Ajuts per a subsistència. (programa Adults) 

b. Ajuts per lactància. (programa Infància) 

c. Ajuts per bolquers. (programa Infància) 

d. Ajuts menjadors socials. (programa Adults) 

e. Ajuts per al pagament de subministraments familiars bàsics. (programa Adults) 

f. Ajuts per allotjament alternatiu. (programa Adults) 

 Altres prestacions econòmiques de caràcter social:  

a. Programa Infància 

o Ajuts per a casal d’estiu. 

o Ajuts per a lleure. 

o Ajuts per a menjador escolar. 

o Ajuts per a menjador d’escola bressol. 

o Ajuts per a escola bressol privada. 

o Ajuts per al pagament de SAD en situacions de risc greu. 

b. Programa Adults 

o Ajuts per a cases d’emergència/materno infantils. 

o Ajuts per a transport per a la inserció laboral. 

c. Programa Gent Gran 

o Ajuts per a l’acolliment residencial.  

o Ajuts per a menjadors de casals o de residències de gent gran. 

o Ajuts per a petites reparacions o adequacions de l’habitatge.  

d. Prestacions transversals 
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o Ajuts per a transport adaptat. 

o Ajuts tècnics. 

o Neteges de xoc. 

e. Prestacions per a l’atenció de situacions urgents i de greu necessitat que 
no puguin ser ateses en base a les modalitats anteriorment contemplades. 

 

Durada de la percepció de les prestacions 
Les prestacions econòmiques de caràcter socials que s’engloben en aquest document de treball es 
poden sol·licitar per a períodes diferents en funció dels criteris següents:  

 Periodicitat de les prestacions econòmiques d’urgència social:  

Aquestes prestacions són puntuals i s’atorguen fins que millora la situació de manca 
d’ingressos econòmics o vulnerabilitat social, sempre i quan es validi a nivell tècnic i es 
compleixi amb l’estipulat en el document de compromís d’inserció social.  

 Altres prestacions econòmiques de caràcter social:  

Puntuals: Per aquestes prestacions es podrà sol·licitar una única prestació econòmica de 
caràcter social per família i any, i de forma excepcional.  

De manteniment: És el cas de les prestacions d’urgència destinades a l’alimentació i 
necessitats bàsiques de subsistència, així com altres prestacions, i que va lligat al 
document de compromís signat per l’usuari.  

 

Àmbit d’aplicació  

Poden ser titulars (sol·licitants) del Programa de Prestacions Socials Municipals les persones 
físiques i unitats de convivència empadronades al municipi i amb residència continuada en, com a 
mínim, els 24 mesos anteriors a la sol·licitud de la prestació.  

No obstant, i en compliment també de l’article 30 de la 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic, es valoraran les unitats familiars de convivència amb menors i les 
situacions excepcionals que dificultin l’empadronament i, en aquest sentit, podran ser sol·licitants 
de prestacions d’urgència les persones individuals i que formen part d’una unitat de convivència 
no empadronades al municipi, o que no han acumulat el període de carència abans indicat, 
sempre que siguin residents, visquin o es trobin de manera estable a Cornellà de Llobregat, i que, a 
partir de la valoració dels professionals dels equips bàsics d’atenció social, es consideri que 
pateixen una manca objectiva pel que fa la cobertura de necessitats socials bàsiques o una situació 
de vulnerabilitat social i humanitària. 

La concessió de la prestació estarà vinculada a l’acceptació del pla de treball amb els serveis 
socials bàsics, en el cas concret de les altres prestacions econòmiques de caràcter social. 
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Requisits i obligacions 

Requisits generals 

Poden ser titulars (sol·licitants) del Programa de Prestacions Socials Municipals les persones que 
reuneixin els següents requisits:  

a. Ser majors d’edat o menors emancipats. 

b. Estar empadronat a Cornellà des de 2 anys abans de la data de la sol·licitud i amb residència 
continuada al municipi . Llevat en les següents excepcions: 

 Violència de Gènere 

 Situació de risc greu per a la Infància 

 Situació de risc greu per a Gent Gran 

 Altres situacions d’excepcionalitat. 

c. Acreditació de la situació de necessitat i que aquesta sigui valorada pel professional 
corresponent e integrada en un procés d’intervenció social.  

d. Que s’hagi sol·licitat per escrit i aportat tota la documentació requerida. 

e. El pagament s’efectuarà preferiblement per transferència bancària a la entitat que presti el 
servei. En cas de que es tracti d’ajuts d’emergència per a cobrir les necessitats bàsiques  o de  
transport podran ser cobrats directament pel sol·licitant. 

f. La quantitat anual màxima per família, no superarà l’establerta en el barem per a cada 
concepte . 

g. No disposar de béns i immobles diferents a l’habitatge habitual ni rendes de capital.( Certificat 
de bens immobles i certificat d’imputacions de IRPF) 

h. Accedir a aquelles ofertes de treball tutelat/ protegit o d’altres formulades pels serveis públics 
d’ocupació o d’altres institucions (sempre que en tinguem informació) 

 

Obligacions de les persones beneficiàries 

Els sol·licitants dels ajuts estan obligats a: 

a. Aplicar la prestació a la finalitat  per la qual s’ha concedit. 

b. Comunicar al centre de Serveis Socials Municipals els canvis en la seva situació socioeconòmica 
i familiar. 
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c. Comunicar qualsevol canvi relatiu al domicili de residència habitual del titular i dades de 
contacte. 

d. Negociar, subscriure i complir el pla de millora amb l’equip de Serveis Socials Municipals 

Criteris d’atorgament 

1. L’atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d’aquest 
Ajuntament. 

2. L’informe tècnic de l’equip de Serveis Socials es sustentarà en els requisits contemplats a 
l’apartat de requisits i obligacions, sense perjudici que, en les situacions que ho requereixi i 
depassant la casuística concreta, el professional de referència pugui establir alguna excepció de 
forma justificada en l’informe social corresponent.  

3. L’informe generador de la resolució favorable a l’atorgament de la prestació indicarà el 
fonament i causes que, en el cas de compliment dels requisits, basen la proposta d’aprovació i, 
anirà acompanyat d’un model formalitzat de valoració social i econòmica.  

 

4.a. Valoració econòmica  

4.a.1) Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt 
de membres la unitat familiar de convivència durant els 3 mesos anteriors1 a la data de sol·licitud. 
Per establir el còmput d’ingressos es valoraran: 

- Ingressos del treball per compte aliena 

- Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia 

- Prestacions socials 

- Rendes de capital i de la propietat 

- Transferències rebudes i pagades a altres llars 

- Ingressos percebuts per infants 

- Resultats de declaracions de renda i patrimoni. 

4.b. Valoració Social  

4.b.1) Per establir la situació social el professional de referència dels Serveis Socials municipals 
avaluarà les mancances, necessitats i factors discrecionals de cada unitat familiar de convivència. 
4.b.2) Es consideraran de forma especial aquells casos en que s’identifiquin mancances lligades a 
les necessitats bàsiques que rebran la màxima puntuació en la valoració social  
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 INFANCIA 
 
Pressupost de la partida: 240.000 € 
 
CONCEPTE BENEFICIARIS IMPORT 

Menjador  Gener-Juny  355  122.854 

Menjador Gener Juny E. Bressol 31   27.810 

Casals Estiu 2014 i Lleure 205  30911 

Menjador Casal Estiu-juliol i agost 48  4746 

Ajuts bolquers 88 6260 

Ajuts alimentació infantil 39 6114 

 
 
 
 
 

 ADULTS 
 
El pressupost anual per ajuts a adults és de 409.481 €. 
TIPUS AJUTS 

CONCEDITS 
IMPORT 

SUBSISTENCIA 538 252,522,62 
SUBMINISTRAMENT 338 48.285,45 
ALLOTJAMENT ALTERNATIU 13 2318,92 
HABITATGE 82 102.983 
TRANSPORT ADAPTAT 3 2358 
 1 877,25 
MENJADOR 13 1272,40 
  410.617 

 
 

 

 GENT GRAN 
El pressupost anual per a ajuts a Gent Gran és de 40.000 € 
 
 
 
CONCEPTE BENEFICIARIS IMPORT 

Residències G. Gran 8 43.182 

 
AJUTS TRANSVERSALS 
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 SERVEIS 
 
 
 

TIPUS IMPORT 

TRANSPORT ADAPTAT 97.123 
TELEASSISTÈNCIA                           148.140 
SUBV ENTITATS SOCIALS 584.000 
ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 1.396.234 
ATENCIÓ INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA 

169.106 

ACTIVITATS GENT GRAN 96.810 
TARGETA ROSA 45.742 
 2.537.155 
  


