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BASES ESPECIFIQUES REGULADORES DE LES PRESTACIONS 
ECONOMIQUES I SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE SITGES 

 
 
L’existència de desigualtats socials en persones i famílies que no tenen les 
necessitats bàsiques  cobertes, obliga a articular un sistema de protecció social 
en aquest Ajuntament que contempli la concessió d’ajuts econòmics per suplir 
les mancances de forma puntual i urgent 
 
Tota l’activitat publica ha de ser regulada, per tant, hem de regular les relacions 
entre l’Ajuntament i els nostres ciutadans beneficiaris. 
 
Amb aquest sistema hem definit prioritats per no caure en l’arbitrarietat i 
assegurar l’eficàcia en la distribució dels recursos. 
 
La reordenació de les prestacions figura com a un dels objectius prioritaris 
d’aquest any al Departament de Benestar i Família, servei de Serveis Socials. 
S’ha de procedir a reglamentar-les. 
 
Els constants canvis de la societat  que afecten molt especialment  a les 
necessitats dels nostres ciutadans i d’interès del nostre Ajuntament  per protegir 
als nostres ciutadans ens porten a la necessitat de reglamentar les ajudes en 
diversos conceptes . 
 
D’altra banda existeix l’interès des de fa molts anys de complementar les ajudes 
que s’ofereixen des d'altres administracions als nostres ciutadans, bé perquè 
tothom no pot accedir, bé per la tardança de les ajudes o bé perquè el seu 
pressupost no arriba a tothom. 
 
La Llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials en el seu article 31 sobre 
Competències dels municipis, que s’engloba en Capítol I Sobre Competències 
de les administracions publiques dins del Títol III  Del regim competència i 
d’organització, ens diu : 
“ 1. Corresponen als municipis les competències següents: 
2) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial........” 
 
També la mateixa Llei en l’article 22 sobre Prestacions econòmiques planteja: 
 
“1. Són 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 a fer-hi front i no 
estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. El regim jurídic i 
fiscal d’aquestes prestacions o de les que es reconeguin s’ha de regular per mitja 
d’una legislació especifica. 
 
2. Les prestacions econòmiques es poden atorgar amb caràcter de dret 
subjectiu, de dret de concurrència o d’urgència social. 
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La Llei 13/2006 de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic 
contempla  en el seu article  30 sobre prestacions d’urgència social, dins del 
Capítol IV de Prestacions socials de caràcter econòmic, el següent postulat: 
 
1. Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen la finalitat d’atendre 
situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com 
l’alimentació, el vestit i l’allotjament. Aquestes prestacions es financen amb 
càrrec als pressupostos dels ens locals, d’acord amb les competències que 
tenen en àmbit dels serveis socials d’atenció primària, segons la legislació 
aplicable. 
 
2. Poden ésser beneficiaris de les prestacions d’urgència social les persones 
individuals i les que formem part d’una unitat familiar o d’una unitat de 
convivència, si són residents, viuen o es troben en un municipi de Catalunya. 
Aquestes orientacions s’abonen, preferentment, als subministradors dels serveis 
i dels productes de primera necessitat. 
 
3. Les situacions d’urgència social són valorades pels serveis socials d’atenció 
primària, per la qual cosa tenen preferència les persones o unitats que tenen a 
càrrec menors. D’acord amb les prescripcions establertes per l’ens local. 
 
4. Els ens locals, d’acord amb les competències que tenen en àmbit dels serveis 
socials d’atenció primària, han d’incloure en els pressupostos de despeses 
anuals una partida per poder atendre adequadament les prestacions d’urgència 
social. 
 
5. Les prestacions d’urgència social són compatibles amb les altres prestacions 
de la mateixa naturalesa. 
 
6. L’Administració de la Generalitat ha de donar suport econòmic a les entitats 
locals, en el marc de la cooperació interadminstrativa, per contribuir a l’equitat i la 
qualitat de les prestacions d’urgència social destinades a població transeünt i 
sense sostre. A aquest efecte, l’Administració de la Generalitat ha d’acordar, 
amb les entitats representatives del mon local, el marc general de col·laboració 
entre ambdues administracions pel que a les polítiques socials destinades a la 
població transeünt i sense sostre.” 
 
7. Tenint present que des de la creació d’aquest protocol, el 2009, la situació 
econòmica del país i de Sitges ha canviat molt, entrant en una crisis econòmica 
greu,  es valora adient revisar-lo i adaptant-lo a la realitat dels ciutadans. 
 
8. La dotació econòmica per a cada exercici de les convocatòries de llibres i 
material escolar, d’ajuts a persones amb discapacitat, ajuts per persones amb 
PNC o pensions inferiors a IRSC, i els ajuts per famílies monoparentals o 
nombroses es determinarà en la corresponent convocatòria anual, que s’haurà 
de fer efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indicaran. 
 
9. La dotació econòmica de les CAES que no s’executin per convocatòries 
anuals, es determinaran pel pressupost anual que aprovi la corporació. 
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Objectius generals 

 
Garantir una resposta als nostres ciutadans i ciutadanes davant de situacions de 
necessitats puntuals, urgents, o vulnerables en processos  conjunturals 
Garantir una resposta per part d’aquest Ajuntament en situacions de necessitat a 
persones o famílies en processos estructurals cronificats i molt vulnerables. 
Garantir una resposta per tal de que persones o famílies no acabin en situacions 
molt deteriorades i de difícil solució. 
 
Volem propiciar que aquestes ajudes potenciïn la responsabilitat dels 
beneficiaris, establint objectius amb ells mateixos per una millor eficàcia de les 
ajudes i en altres casos per tal d’evitar situacions semblants. 
 

Criteris generals  

 
Com a criteri general, i llevat d’algunes excepcions, l’aportació de la prestació no 
cobrirà mai la totalitat de la despesa a cobrir, caldrà que el beneficiari aporti una 
part. 
 
Cal tenir present que en aquesta situació de crisis ens veiem obligats a atorgar 
ajudes econòmiques del 100% fruit que moltes famílies estan ingressant menys 
del què han de pagar pels subministraments bàsics. 
 
Per tant, cal permetre que en aquestes situacions si que es formuli una ajuda del 
100%. 
 
Per valorar l’atorgament o denegació d’una sol·licitud d’ajuda econòmica es 
tindrà en compte les ajudes concedides per part d’altres administracions. 
 
No s’atorgaran ajudes de CAES si estan percebent ajudes anàlogues d’altres 
conceptes. 
 
No s’atorgaran ajudes en concepte d’assegurances, multes o similars i 
endarreriments de telèfon. 
 
Haver esgotat la via de sol·licitud de les ajudes de la Generalitat o altres 
Administracions. 
 

Fonaments 

La reordenació de les prestacions es fonamenta en el principi de  la 
personalització i en les regles d’equitat. També en la compensació per mitja 
d’ajuts complementaris  diverses situacions econòmiques desfavorables. 
 
Declarar la inembargabilitat de les ajudes d’urgència social dirigides a satisfer 
necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent dels seus destinataris, com 
ara despeses imprescindibles per a l’ús de la vivenda habitual, alimentació, 
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necessitats bàsiques familiars o en les que concorrin altres circumstàncies de 
gravetat 
 
Pot haver-hi: 
 
Ajuts directes 
Ajuts complementaris  
Ajuts específics per a persones amb discapacitat. 
Ajuts per adquisició de llibres o material escolar 
Ajuts per persones amb PNC de jubilació o pensió mínima 
Ajuts per a famílies monoparentals o nombroses 
 
Tipus de prestacions 
 
Ajudes complementaries: Destinades a complementar ajudes contemplades per 
la Generalitat de Catalunya o altres Administracions, però a les que no poden 
accedir els usuaris per diferents motius: no complir els requisits de temporalitat, 
tancament de convocatòries, conflictes competencials de territori. 
 
Ajudes directes: Destinades a cobrir necessitats essencials que afecten al dia a 
dia, que no estan contemplades per la Generalitat de Catalunya i que suposen 
despeses que les famílies o les persones no poden assumir en determinats 
moments de la seva vida. 
 
Ajuda per a persones amb discapacitat: Ajuda adreçada a famílies que tenen fills 
discapacitats. Es de caràcter puntual, s’atorga una vegada a l’any. 
 
Ajuda per a la adquisició de llibres i material escolar: Ajuda adreçada a famílies 
que tenen fills en edat escolar. Es de caràcter puntual, s’atorga una vegada a 
l’any. 
 
Ajuda per a persones amb PNC de jubilació o pensió mínima: Ajuda adreçada a 
les persones que reben una pensió no contributiva per jubilació o pensions amb 
imports igual o superiors al IRSC. Es de caràcter puntual, s’atorga una vegada a 
l’any. 
 
Ajuda per a famílies monoparentals o nombroses: Ajuda adreçada a famílies que 
tenen el carnet de família monoparental o nombrosa que acredita la Generalitat 
de Catalunya. Es de caràcter puntual, s’atorga una vegada a l’any. 
 
 

Tipologia de les Ajudes 

 
4 grans conceptes 
 
Habitatge 
Atencions benèfiques i assistencials 
Educatives 
Esportives i culturals. 
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Dins d’aquests 4 grans conceptes s’inclouen els conceptes amb els que s’està 
treballant.  
 
Habitatge: 
 
 

Ajudes directes Ajudes complementaries 
Subministraments de l’habitatge 
(llum, gas i aigua) 

Ajudes Lloguer 

Allotjament temporals d’urgència Ajuts residencials tercera edat 
Fiança entrada pis de lloguer Rehabilitació façanes 
Petites reparacions de l’habitatge Millores accessibilitat 

 Condicionament habitatge 

 Pagament de quotes d’amortització 
de l’habitatge 

   
 
 
 
Benèfiques i assistencials 
 

Ajudes directes Ajudes complementaries 
Aliments nadons Medicaments 
Manutenció Audiòfons 
Menjar passavolants  
Transport passavolants  
Dentista  
Ulleres  
Suport al tractament en comunitat 
terapèutica 

 

Àpats menjador social  
Transport  
Promoció de la salut  
Altres  

 
Educatives 
 

Ajudes directes Ajudes complementaries 
Material escolar Menjador escolar 
Llar infants Llibres 
Ludoteques municipals Tractament Logopèdia 
Sortides escolars Tractament psicològic 
Formació de persones adultes  

  
 
Esportives i culturals 
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Ajudes directes Ajudes complementaries 
Activitats de lleure infantil  
Beques Escola de Musica  
Beques activitats Regidoria Esports  
Beques Piscina Municipal  

 

Requisits per rebre les prestacions 

 
Estar empadronat 
Acreditar amb documentació per cada ajuda.  
Compliment de l’acreditació que es sol·licita en els terminis previstos 
Ajudes complementaries: Acreditar amb documentació haver sol·licitat l’ajuda a 
l’organisme corresponent. 
Ajudes complementaries. L’import de l’ajuda anirà vinculat a l’import concedit en 
la sol·licitud a l’organisme pertinent.  
Adequar la sol·licitud a la normativa de topalls i carències. 
Numero de compte bancari 
Respectar els terminis establerts 
 
 
AJUDES A PERSONES QUE TENEN UNA DISCAPACITAT 
 
 
Hi ha dues franges: 
 

a) La primera ajuda serà de 500 € per a les persones que tinguin un 65 % 
de discapacitat o més. 

b) La segona ajuda serà de 300 € per a les persones que tenen entre el 49 
% i el 64 % de discapacitat, ambdós inclosos 

 
Requisits: 
 
Cal tenir l’empadronament  a Sitges. 
Tenir una valoració de discapacitat certificada pel Centre de Valoració de l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials. 
Ser menor de 65 anys 
 
 
AJUDES PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR  CURSOS 
P3, P4, P5, PRIMÀRIA, ESO, BATXILLERAT I CICLES DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL. 
 
Import de les Ajudes 
 

NIVELL EDUCATIU IMPORT 
P3, P4 I P5 130€ 
Primària 180€ 
ESO, Batxillerat i CFP 300€ 
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Taula de Puntuació i percentatges. 
 

PUNTUACIÓ PERCENTATGE 
11-12 100% 
9-10 90% 
7-8 80% 
5-6 70% 
3-4 50% 
0-2 0% 

 
Requisits: 
 
Cal tenir l’empadronament a Sitges 
Cal aportar la documentació requerida per al tràmit. 
 
 
AJUDES PER A PERSONES PERCEPTORES DE LA PENSIÓ NO 
CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓ O PENSIONS MÍNIMES 
 
L’import de l’ajuda serà de 850 euros anuals 
 
Requisits: 
 
Persones empadronades a Sitges 
Tenir més de 65 anys 
Tenir Acreditació d’estar cobrant PNC de Jubilació. 
Acreditar com a pensió mínima ingressos únics algun tipus de pensió igual o 
inferior al IRSC 
 
Anualment s’obriran les convocatòries pertinents per al tràmit de les sol·licituds. 
 
AJUDES A FAMÍLIES MONOPARENTALS O NOMBROSES 
 
L’import de l’ajuda serà fins 300 € anuals. 
 
Taula de Puntuació i percentatges. 
 

PUNTUACIÓ PERCENTATGE 
11-12 100% 
9-10 90% 
7-8 80% 
5-6 70% 
3-4 50% 
0-2 0% 

 
 
Requisits: 
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Persones empadronades a Sitges 
Tenir el Carnet de Família Monoparental 
Tenir el Carnet de Família Nombrosa 
 

ANNEXES 

ANNEX 1 

 
Barem per la puntuació de les ajudes 
 
DADES ECONÒMIQUES 
 
Si ingressen menys que el què han d’assumir de cost de 
l’habitatge.......................4 punts 
 
Si la renda per càpita anual de la unitat familiar es igual o inferior a l’indicador 
públic de renda d’efectes múltiples (IRSC), vigent principis de cada any:    
...........................3 punts 
 
Si la renda per càpita anual de la unitat familiar supera l’IRSC i fins un cop i mig 
el mateix, vigent principis de cada any: 
.......................................................................2 punts 
 
Si la renda per càpita anual de la unitat familiar supera un cop i mig l’IRSC i fins 
a dues vegades el mateix, vigent principis de cada any: 
......................................................1 punt 
 
Si la renda per càpita anual de la unitat familiar supera dues vegades i mitja 
l’IRSC, vigent principis de cada any: 
..................................................................................0 punts  
 
Circumstàncies socials 
 
Famílies amb risc social...........................................................2 punts 
Famílies desestructurades........................................................1 punt 
Família amb un únic progenitor.................................................1 punt 
Família nombrosa......................................................................1 punt 
Discapacitat...............................................................................1 punt 
 
DADES HABITATGE 
 
30% dels ingressos.................................................................  1 punt 
40% dels ingressos................................................................   2 punt 
50% dels ingressos.................................................................. 3 punt 
 
Taula de Puntuació i percentatges. 
 

PUNTUACIÓ PERCENTATGE 
11-12 100% 
9-10 90% 
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7-8 80% 
5-6 70% 
3-4 50% 
0-2 0% 

ANNEX 2 
 
Taula de topes i carències 
 
 

TIPUS CONCEPTE TOPALL 
ANUAL 

CARENCIA 
 

TERMINI 

Habitatge 
(directes) 

Subministraments 
de l’habitatge 
(llum, gas i aigua) 

1.200 € 12 mesos  

Habitatge 
(directes) 

Allotjament 
temporal urgència 

1.600 € 1 sol·licitud  

Habitatge 
(directes) 

Fiança entrada pis 1.500 € 1 sol·licitud   

Habitatge 
(complementaries) 

Lloguer 3.400 € 4 mesos de 
lloguer a l’any 

 

Habitatge 
(directes) 

Petites 
reparacions de 
l’habitatge 

300 € 12 mesos  

Habitatge 
(complementaries 

Ajuts residencial 
tercera edat 

 Rebre ajuda 
Generalitat 

 

Habitatge 
(complementaries) 

Rehabilitació 
façanes 

1.200 € 1 sol·licitud 
cada 5 anys 

 

Habitatge 
(complementaries) 

Millores 
accessibilitat 

1.200 € 1 sol·licitud 
anual 

 

Habitatge 
(complementaries) 

Condicionament 
habitatges 

1.200 € 1 sol·licitud 
per cada 
concepte 

 

Habitatge 
(complementaries) 

Quotes 
d’amortització de 
l’habitatge 

 4 quotes 
anuals 

 

Assistencials 
(directes) 

Aliments nadons  Període 
màxim 18 
mesos 

 

Assistencials 
(directes) 

Manutenció 1.600 € Màxim 12 
mesos 

 

Assistencials 
(directes) 

Menjar 
passavolants 

100€ 1 sol·licitud 
mensual 

 

Assistencials 
(directes) 

Transports 
passavolants 

 1 sol·licitud 
anual per 
persona 

 

Assistencials 
(directes) 

Dentista 1.500€ Per 
pressupost 

 

Assistencials 
(directes) 

Ulleres 150€ 1 cada 3 anys  
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Assistencials 
(directes) 

Tractament en 
comunitat 
terapèutica 

500€ 
mensuals 

6 mesos, 
extensible a 
12 mesos 

 

Assistencials 
(directes) 

Àpats menjador 
social 

450€ 3 mesos a 
l’any 

 

Assistencials 
(directes) 

Altres 2.000€ 1 sol·licitud  

Assistencials 
(directes) 

Transport 300€ 12 mesos  

Assistencials 
(directes) 

Promoció de la 
salut 

200€ 12 mesos  

Assistencials 
(complementaries) 

Medicaments 200€ 1 sol·licitud 
anual 

 

Assistencials 
(complementaries) 

Audifons 1.000€ 1 sol·licitud  

Educatives 
(directes) 

Material escolar 60€ 1 anual  

Educatives 
(directes 

Llar infants 600€ 3 mensualitats  

Educatives 
(directes 

Ludoteques 
públiques 

400€   

Educatives 
(directes) 

Sortides escolars 60€ 1 anual  

Educatives 
(directes) 

Formació 
persones adultes 

150€ 12 mesos  

Educatives 
(complementaries) 

Menjador escolar  3 mensualitats  

Educatives 
(complementaries 

Tractament 
logopèdia 

1200 Prescripció 
facultativa 

 

Educatives 
(complementaries) 

Tractament 
psicològic 

1200 Prescripció 
facultativa 

 

Esportives i 
culturals (directes) 

Activitats de lleure 
infantil 

200€ 1 anual  

Esportives i 
culturals (directes) 

Escola de musica 300€ 3 mensualitats  

Esportives i 
culturals (directes) 

Esports 300€ 3 mensualitats  

Esportives i 
culturals (directes) 

Piscina municipal    

 
 
 
 

 


