BASES REGULADORES D’AJUTS
EXTRAORDINARIS PER SITUACIO COVID-19
Any 2020
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Bases reguladores de la convocatòria d’ajuts urgents extraordinaris per garantir
ingressos suficients per a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat
econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID 19.
I. Objecte, requisits i quantia dels ajuts
1.

Objecte

L’Estat Espanyol va declarar el passat 14 de març l’estat d’alarma i el confinament de la població.
Aquesta situació ha comportat aturar gairebé tota l’activitat econòmica, fet que ha generat
dificultats econòmiques a les famílies, sobretot les més vulnerables, per fer front a les
necessitats més bàsiques: alimentació, habitatge i subministraments, entre altres. Per combatre
la crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus i per ajudar a les persones i famílies
que estiguin patint les seves conseqüències , l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha decidit crear
un ajut urgent extraordinari.
L’ajut urgent i extraordinari és una nova ajuda econòmica a fons perdut de 180 euros o 250
euros per a persones o unitats familiars empadronades a Mollet del Vallès que acreditin una
reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos com a conseqüència dels efectes del
coronavirus.
L’objecte d’aquest ajut, és garantir ingressos suficients per assegurar la cobertura de les
necessitats bàsiques, ja siguin aquestes d’urgència o d’inserció, per a les persones i unitats
familiars que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència
sanitària ocasionada pel COVID-19.
2.

Requisits de les persones beneficiàries

Aquest ajut està adreçat a aquelles persones i unitats familiars que hagin perdut la feina, a les
que no s’hagin pogut incorporar al seu lloc de treball (treballadors i treballadores fixesdiscontinus), a les afectades per un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació), aquelles
a les que se’ls hagi reduït l’activitat laboral de manera forçosa a partir del dia 15 de març del
2020 degut als efectes del Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declarà l’estat
d’alarma per la crisi sanitària del COVID-19 o alguna situació de caràcter anàleg que pugui ser
admesa com a equivalent per l’òrgan administratiu responsable de la tramitació de l’ajut.
Les persones beneficiàries són aquelles que acreditin trobar-se en situació de vulnerabilitat
social sobrevinguda ocasionada per una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos com
a conseqüència dels efectes del coronavirus

2.1. Requisits de la persona sol·licitant:
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a. Viure i estar empadronat a Mollet del Vallès amb anterioritat a la publicació
d’aquestes Bases i convocatòria.
b. Ser major de 18 anys.
c. Trobar-se en la situació de vulnerabilitat econòmica i social arrel de la crisi
sanitària del COVID-19 que es recull en el següent subapartat.
d. No disposar d’un saldo mig de més de 1.500 euros en tots els comptes bancaris
de titularitat dels membres de la unitat familiar durant els mesos de març, abril
i maig
2.2. Situació de vulnerabilitat sobrevinguda:
Els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària
ocasionada pel COVID-19 requeriran de la concurrència dels següents requisits:
a. Que la persona sol·licitant estigui en situació d’atur (ERTO), expedient de regulació
temporal d’ocupació o qualsevol altra circumstància que suposi una pèrdua del 50% dels
seus ingressos.
b. Que els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant
els mesos de març, abril i maig de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a
1.422,80 € bruts mensuals.
1) Amb caràcter general, el límit de dos i mig l’Indicador Renda de Suficiència de
Catalunya (en endavant IRSC).
IRSC Mensual
569,12 €
IRSC
2,5 vegades

2)

IRSC Anual
7.967,73 €

Mensual
1.422,80 €

Anual
19.919,33 €

Aquest límit s’incrementarà 0.1 vegades l’IRSC per a cada persona al seu càrrec.
S’entén per persona a càrrec ascendents o descendents que convisquin a la
unitat familiar
1
cap persona a persona
càrrec
a càrrec

2
3
4
5
persones persones persones persones
a càrrec a càrrec a càrrec a càrrec

1422,80

1536,62

1479,71

1593,54

1650,45

1707,36
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c. Que la renda de lloguer o hipoteca, més les despeses i subministraments bàsics, resulti
superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt de membres de la
unitat familiar. A aquests efectes, s’entendrà per despeses i subministraments bàsics
l’import dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent,
dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil i les possibles contribucions a comunitats de
propietaris, tots ells de l’habitatge habitual.
3.

Quantia i condicions

La quantia de l’ajut serà de:
-

180 € per unitat familiar d’un o dos membres
250 euros per unitat familiar a partir de tres membres o més.

Cada unitat familiar té dret a una sola prestació extraordinària i es farà efectiu en un únic
pagament a partir del moment del seu atorgament.
S'entén per unitat familiar la formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili
i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per
consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o acolliment, o vincles de
convivència assimilats als vincles esmentats, excloent els que siguin de simple veïnatge
compartit.
4.

Compatibilitat amb altres ajuts/prestacions:

Aquests ajuts són compatibles amb altres prestacions atorgades per altres administracions.

II. Tramitació:
1.

Sol·licituds i documentació

La presentació de sol·licituds es realitzarà prioritàriament de manera telemàtica, amb tot,
aquelles persones que no disposin dels mitjans necessaris per a la tramitació telemàtica podran
demanar cita prèvia mitjançant el correu electrònic habilitat i telèfon per tal de poder ser ateses
a l’Oficina de Prestacions habilitada a tal efecte i presentar la sol·licitud de l´ajut mitjançant
model normalitzat, que es podrà obtenir a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès (https://seuelectronica.molletvalles.cat/).
El termini de presentació de sol·licituds es determinarà amb la publicació de la convocatòria
que es farà publica al taulell d´anuncis electrònic de l´Ajuntament de Mollet i fins com a màxim
el dia 5 de juny de 2020. El termini d’admissió de sol·licituds dels ajuts es podrà tancar en una
data anterior en funció de les disponibilitats pressupostàries.
La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions establertes en
aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent.
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Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la sol·licitud de l’ajut, abans de la
concessió, que s’haurà de formalitzar per escrit.
Atès que es presentarà al mateix formulari de sol·licitud una declaració responsable de
compliment dels requisits, no es necessari adjuntar cap documentació a la sol·licitud.
La persona sol·licitant autoritzarà a la consulta de dades que siguin necessàries per la valoració
dels requisits.
Caldrà que la documentació acreditativa, es tingui disponible per poder-la aportar quan des de
l´Oficina de Prestacions es requereixi per tal dur a terme les actuacions de comprovació i
verificació de les dades declarades a la sol·licitud.
La documentació que cal tenir per presentar per tal de fer les comprovacions i verificacions es:
a) Saldos i moviments econòmics de tots els comptes bancaris que disposi la unitat familiar a
partir de març de 2020.
b) Documents acreditatius de la situació laboral sobrevinguda: últim contracte de treball,
finalització del contracte, últimes tres nòmines, certificat acreditatiu ERTO, o altres documents
acreditatius de la situació de vulnerabilitat sobrevinguda.
c) Documents acreditatius de les despeses de subministraments bàsics d’electricitat, gas, gasoil
per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil i les possibles
contribucions a comunitats de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual.

2.

Esmena de sol·licituds

Es podrà sol·licitar documentació posteriorment per comprovar i verificar el compliment dels
requisits sobre la sol·licitud presentada.
Les notificacions dels requeriment corresponents es practicaran segons allò previst a
l’apartat que regula la notificació d’aquestes bases.
L'incompliment dels requisits no esmenables i la presentació fora del termini de la convocatòria
de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la denegació
de l´ajut.
3.

Criteris de concessió

Els ajuts es concedeixen, en funció de la dotació pressupostària, mitjançant el procediment de
concurrència competitiva. En el cas que s´hagi de prioritzar s’utilitzaran aquests criteris per poder
establir un ordre de prelació, i fins a esgotar el pressupost màxim, segons es recull a continuació:
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Persones sol·licitants amb cònjuge, ascendents o descendents al seu càrrec.
Es donaran 3 punts per persona.

Persones sol·licitants amb algun membre de la unitat de convivència que acrediti
un grau de minusvàlida igual o superior al 65%. Es donaran 3 punts per persona.

Fins un màxim
de 15 punts

Fins un màxim
de 15 punts

La següent puntuació és acumulativa, en el sentit que les sol·licituds obtindran la puntuació
total resultant del compliment dels diferents criteris.
Per resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final, se seguirà l'ordre d'entrada de la
sol·licitud al registre.
4.

Resolució:

L’òrgan instructor d’aquests ajuts és l’Àmbit de Drets Socials qui, un cop avaluades les
sol·licituds pel personal adscrit a la Oficina de Prestacions de Mollet del Vallès, formularà la
proposta de resolució de concessió o denegació de l´ajut a l'òrgan competent per resoldre.
L’òrgan competent per a la resolució d’aquests ajuts és l’Alcaldia.
La resolució decidirà sobre la concessió dels ajuts i en la quantia que resulten de les presents
bases.
Aquests ajuts es podran denegar per no complir els requisits establerts en les presents bases,
per la presentació fora del termini de la convocatòria, o per haver-se exhaurit la dotació
pressupostària disponible. No es podran concedir ajuts per una quantia superior al crèdit
disponible.
5.

Notificació

La notificació de les resolucions d'aquests ajuts, d'acord l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, i els articles 40, 41 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, s'ha de fer per mitjà de
l'exposició de llistes als taulers d'edictes electrònic de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, al qual
es pot accedir a través de la seu electrònica.
Atès que les resolucions es pronunciaran sobre un conjunt de sol·licituds, i a efectes de la seva
notificació, s’identificaran les sol·licituds pels quatre últims números i la lletra del DNI, i pel
número d’expedient que correspondrà al número de registre d’entrada de la seva sol·licitud en
el registre de l’Oficina de Prestacions de Mollet del Vallès.
6.

Règim de recursos

Contra les resolucions de concessió o denegació dels ajuts, que exhaureixen la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a
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comptar de l'endemà de la notificació, o un recurs contenciós administratiu, davant de l'òrgan
judicial que sigui competent, en el termini de dos mesos.

III. Pagament i control:
1.

Pagament de l ajut

S’abonarà a les persones beneficiàries per transferència bancària l´ajut extraordinari.
Els ajuts a concedir s’imputen a l’aplicació pressupostària H1 480 00 23102 del pressupost
municipal de 2020.
2.

Inspecció i control financer

Els ajuts concedits podran ser sotmesos a una posterior inspecció per comprovació i acreditació
dels punts de la declaració responsable en referència als requisits establerts.
La no exactitud, falsedat o omissió de dades declarades i documents que l’acompanyin poden
donar lloc a sancions i responsabilitat civils o administratives.
La Intervenció de l'Ajuntament de Mollet del Vallès efectuarà el control financer.
3.

Renúncia

La persona beneficiària pot renunciar en qualsevol moment a l´ajut atorgat, de manera que
perd el dret a exigir-la. La renúncia es formalitza mitjançant la presentació, per part de la
persona beneficiària, d’un escrit presentat a l’Oficina de Prestacions o telemàticament
mitjançant el tràmit d’instància genèrica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

IV. Règim jurídic
1.

Protecció de dades i publicitat dels ajuts

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 de 27
d’abril de 2016, l’Ajuntament de Mollet del Vallès és responsable del tractament de les dades
facilitades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud en virtut de la normativa legal aplicable i en
el marc de la relació de la persona interessada amb aquesta administració pública. De la mateixa
manera, les dades facilitades no seran cedides a terceres parts, tret d’obligació legal. Així
mateix, la persona interessada podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades,
així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional que es pot consultar a
https://www.molletvalles.cat/nota-legal.
Tanmateix, les dades de caràcter personal estan sotmeses a les publicacions corresponents que
estableixi la normativa de subvencions i transparència. En aquest sentit, s'ha de donar
publicitat, al portal de la transparència, de la informació a què fa referència l'article 15 de la Llei
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19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a
través de la Base Nacional de Subvenciones, segons determina l’article 18 de la Llei general de
subvencions.
La sol·licitud dels ajuts implicarà en qualsevol cas l'autorització perquè l’Ajuntament de Mollet
del Vallès puguin sol·licitar la informació que resulti necessària per acreditar el compliment o
manteniment dels requisits a qualsevol de les Administracions o organismes públics
competents.

2.

Marc normatiu

Aquesta convocatòria d’ajuts es regula per aquestes bases, i en tot allò que no estigui previst en
les mateixes, seran d’aplicació els preceptes de la Llei 38/2003, general de subvencions, el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, i
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i la resta de
normativa vigent aplicable.
Els ajuts als quals fan referència aquestes bases s’emmarquen en el Decret d’Alcaldia
d’Establiment de Mesures Econòmiques amb motiu del virus COVID-19, (Expedient
X2020004456 i RA 012020001001), i tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap dret a
l’obtenció d´ajuts en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Estan subjectes a limitació pressupostària i al compliment de la finalitat per la qual s’atorguen.
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