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Ajuntament de La Llosa de Ranes
Edicte de l’Ajuntament de La Llosa de Ranes sobre apro-
vació definitiva del Reglament Municipal de Prestacions 
Económiques Individualitzades (PEI).

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de la Llosa de Ranes en sessió de 26-07-12 
aprovà inicialment el Reglament Municipal de Prestacions Econò-
miques Individualitzades (PEI).
Obert el període d’informació pública per un termini de 30 dies 
hàbils comptats des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de 21-09-2012 i no havent-se produït cap reclamació queda 
definitivament aprovat d’acord el que disposa l’article 49 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
De conformitat amb el que disposa l’article 70.2 de la mateixa llei 
es publica el text íntegre del Regalment en el Butlletí Oficial de la 
Província per a l’entrada en vigor.

REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS ECONÓMIQUES 
INDIVIDUALITZADES

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1. Concepte.
Les PEI són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari que van 
destinades a pal·liar aquelles situacions en que les persones i/o uni-
tats familiars puguin trobar-se afectades per situacions que marquen 
un estat de necessitat. Generalment, van dirigides a la unitat de 
convivència.
Art. 2. Objecte de les Ajudes.
Art. 2.1 Àmbit.
Aquestes ajudes van dirigides a persones individuals o unitats fami-
liars per a remeiar una situació greument deteriorada, d’urgent ne-
cessitat o amb problemes específics que afecten a la seua situació 
social, sanitària i econòmica i que, no poden resoldre per mitjans 
econòmics propis, amb la finalitat d’aconseguir el seu normal des-
envolupament humà i social.
Art. 2.2. Criteris d’exclusió.
Les ajudes podran adjudicar-se a subjectes concrets i/o unitats fami-
liars, amb caràcter periòdic (sempre i quant no es generi dependèn-
cia cap al servei) o, quan es tracte de situacions esporàdiques i/o 
puntuals.
Queden explícitament excloses d’aquestes ajudes:
- Aquelles que hagin sigut subvenciones, pel mateix concepte, per 
altres organismes i/o entitats.
- Adquisicions efectuades i accions executades amb anterioritat a la 
demanda d’ajuda. No obstant, podran contemplar-se excepcions, 
sempre i quant estiguen degudament justificades.
Serà incompatible la concessió de l’ajuda sol·licitada si es gaudeix 
simultàniament d’altres serveis que cobreixen els mateixos supòsits 
o necessitats, tant a través d’institucions privades subvencionades 
com a públiques.
S’estableix un principi general:
- el d’incompatibilitat de les ajudes individuals i institucionals i, per 
aquesta raó, resultaran compatibles únicament quan presenten dife-
rent naturalesa i atenguin diferent finalitat.
Art. 3. Tipus i Característiques de les Ajudes.
Art. 3.1. Ajudes d’emergència.
Són aquelles que van dirigides a cobrir necessitats bàsiques de la 
unitat familiar. Tenen caràcter finalista i seran incompatibles amb 
qualsevol altra prestació pública, dret i percepció econòmica i/o 
ingrés privat que li poguera correspondre a la persona beneficiària o 
a altre membre de la llar, per a la mateixa finalitat.
En casos excepcionals, i en virtut de la gravetat de la situació so-
cioeconòmica justificada amb els informes i documents pertinents, 
podran ser complementàries.
Serà requisit d’aquesta ajuda no disposar d’ingressos suficients per 
a afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència, la qual 
haurà de ser degudament justificada mitjançant la documentació que 
s’especifica en l’article 3.3 d’aquest reglament.
Es consideren situacions d’emergència aquelles que originen despe-
ses extraordinàries per a cobrir necessitats de caràcter bàsic i urgent, 

tals com despeses imprescindibles a cobrir les necessitats bàsiques 
de la família, despeses imprescindibles per a cobrir l’ús de la viven-
da habitual o despeses excepcionals amb les quals es donen circums-
tàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren d’ interès 
per a la atenció de persones amb important problemàtica.
3.2. Requisits dels sol·licitants.
Podran sol·licitar aquestes ajudes aquelles persones que, trobant-se 
en una situació de greu necessitat compleixen els següents requi-
sits:
- Estar empadronat al municipi almenys un any abans de realitzar la 
demanda d’ajuda.
- No disposar d’ingressos suficients per a fer front a les despeses 
generades de la situació d’emergència, cosa que deurà ser acreditada 
documentalment.
- La renta per càpita del sol·licitant i/o unitat familiar de convivència 
no haurà de superar allò que estipuli la normativa que cada any re-
gula i convoca la Conselleria de Benestar Social en matèria de serveis 
socials.
- Hauran d’estar inscrits com a demandants de treball en Organisme 
Públic.
3.3. Documentació.
Caldrà aportar els següents documents:
- Presentar la sol·licitud de l’ajuda mitjançant una instància en el 
Departament de Serveis Socials Municipals.
- Fotocopia del DNI del sol·licitant.
- Certificat de convivència del sol·licitant del municipi de residèn-
cia.
- Fotocòpia de la última declaració de renda realitzada o, en el seu 
defecte, un certificat negatiu d’ Hisenda, referida als ingressos de la 
Unitat Familiar. En cas d’aportar un certificat negatiu hi haurà que 
portar un justificant acreditatiu del SERVEF com a que percep o no 
una prestació o de la pensió, si és el cas.
- Justificant d’inscripció al Servef.
- Tota aquella documentació que el tècnic de serveis socials munici-
pals li requereixi i que sigui necessària per a l’ adequada valoració 
social.
3.4. Criteris per a la determinació de la concessió de la PEI.
Aquestes ajudes tindran la consideració d’instrumentals en la reso-
lució de problemàtiques socials i no seran una finalitat en sí ma-
teixa.
La utilització d’aquesta modalitat d’ajuda ha de ser posterior o si-
multània a la utilització de recursos comunitaris. Per tant, la persona 
sol·licitant haurà de col·laborar amb el programa d’intervenció social 
que li plantegi el Tècnic de Serveis Socials. Aquest compromís 
quedarà establert per escrit, segons l’annex I.
L’import de les ajudes econòmiques estarà subjecte als mòduls 
econòmics màxims establits en l’Ordre que anualment publica la 
Conselleria de Benestar social per la que es regulen y convoquen 
ajudes en matèria de Serveis Socials, així com a la disponibilitat 
pressupostària de l’ajuntament de la Llosa de Ranes per a atendre a 
aquest tipus d’ajudes.
A més, per a la determinació de l’import final de les mateixes, 
s’atendrà al nombre de membres de la unitat familiar, al nivell 
d’ingressos de la mateixa y a al cost total de l’acció per a la qual es 
sol·licita l’ajuda, sense que en ningun cas l’import de la mateixa puga 
ser superior al cost final de la ressenyada acció. Sense perjudici de 
que més avant, i una vegada estudiats els casos que es vagen plan-
tejant en aplicació del mateix, l’ajuntament puga establir els seus 
propis mòduls econòmics, en base a la casuística de la que informes 
els Serveis Socials de la localitat.
La proposta de concessió o denegació de la ajuda la realitzarà la 
Regidoria de Serveis Socials previ informe dels Serveis Tècnics. Esta 
proposta anirà dirigida a l’Alcaldia per a que dicti resolució, amb el 
vist i plau del Regidor de Benestar social.
3.5. Competència per a resoldre.
Les resolucions de les PEI per emergència social seran competència 
de l’Alcaldia de la Llosa de Ranes.
Art. 4. Ingressos familiars.
Es consideraran ingressos familiars la totalitat dels ingressos bruts 
procedents de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, on 
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seran considerats tots els membres que conviuen al mateix domicili. 
A dits efectes, es computaran tots els ingressos procedents de sous, 
de rentes, propietats, d’interessos bancaris i pensions o ajudes 
d’institucions públiques o privades a qualsevol dels membres de la 
unitat familiar. Ninguna persona podrà formar part de dos unitats 
familiars al mateix temps.
Dits ingressos seran justificats mitjançant la documentació indicada 
en l’article 3.3 i estaran referits a imports en brut.
La renta per càpita s’obtindrà de dividir els ingressos totals en brut 
pel nombre de membres de la unitat familiar o de convivència.
Els ingressos familiars es computaran d’acord al que la normativa 
per la qual es regulen i convoquen ajudes en matèria de serveis socials 
de la Conselleria de Benestar Social estipuli cada any.

CAPÍTOL II
TRAMITACIÓ

Art. 5. Emplenament de sol·licituds.
El sol·licitant haurà d’emplenar una instància amb les seues dades 
personals dirigida al Departament de Serveis Socials on especifiqui 
la seua demanda. És d’ extrema importància que aquesta instància 
estiga degudament emplenada en tots els seus apartats.
Junt a la sol·licitud d’ajuda s’adjuntarà la documentació indicada en 
l’ article 3.3 de la present ordenança municipal.
Una vegada presentat al Departament de Serveis socials, el tècnic 
valorarà la situació familiar plantejada i realitzarà un informe social 
amb la proposta de concessió o denegació de l’ajuda dirigida a 
l’Alcaldia per a dicti la resolució.
Dictada la resolució es farà entrega de la corresponent ajuda a la 
persona o família en qüestió; En cas de la denegació de l’ajuda se’ls 
respondrà per escrit de la denegació de la mateixa indicant-hi els 
motius de la mateixa, amb un justificant de rebut que s’arxivarà a 
l’expedient corresponent.
Art. 6. Documentació incompleta.
Quan la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida o no 
s’acompanyi la documentació exigida pel tècnic, si el sol·licitant no 
l’aporta en un termini de set dies naturals, podrà donar-se per des-
estimada la seua petició, declarant-se la caducitat de l’expedient i 
procedint a l’arxiu del mateix. Podrà iniciar un nou expedient 15 dies 
desprès del seu arxiu.
Art. 7. Terminis.
Les PEI d’emergència social podran sol·licitar-se al llarg de tot l’ 
any.
Art. 8. Denegació.
Podrà denegar-se la PEI quan es donen algunes de les següents si-
tuacions:
- Fer un ús indegut o inadequat de l’ajuda concedida.
- Quan una persona o família generi dependència cap als serveis 
socials municipals podrà denegar-se-li l’ajuda, amb la finalitat 
d’evitar la cronicitat del cas i amb l’objectiu de trencar la situació 
de dependència institucional.
- Quan una persona o família, en edat d’actiu, no mostren interès en 
incorporar-se al mercat laboral i per tant, no estigui o estiguin ins-
crites com a demanant de treball en organisme oficial.
- Incomplir amb el contracte de contraprestacions.

CAPITOL III
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Art. 9. Protecció de dades.
Amb motiu del compliment de la Llei Orgànica de Dades de caràc-
ter personal, tant en els informes socials que s’emeten a l’Alcaldia 
com les resolucions que dicti aquesta, aniran referenciades amb un 
codi que es correspondrà a nombre de l’expedient que consti en la 
base dades dels Serveis Socials Municipals.
DISPOSICIÓ FINAL
Es faculta a la regidoria de serveis per a dictar les disposicions in-
ternes necessàries per al funcionament correcte del servei.
El present Reglament entrarà en vigor el día següent a la seua publ 
icació integra al Butlletí Oficial de la Provincia.
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ANNEX I 
MODEL DE CONTRAPRESTACIONS DE L’USUARI. 

Acord de proposta i acceptació de les Prestacions Econòmiques Individualitzades
Com a conseqüència de la tramitació de l’Expedient d’Ajudes Individuals a favor de: 
__________________________________________ la tècnic de Serveis Socials de l’ Ajuntament de la Llosa de 
Ranes, proposa les condicions que deuen regir la prestació econòmica individualitzada: 
Necessitat Detectada  

Objectius Plantejats  

Termini previst per a la consecució de l’objectiu: _____________. 
En/Na __________________________ com  a sol·licitant de l’ajuda d’emergència, accepta la prestació econòmica 
individualitzada ací proposada i es compromet a observar allò programat en tots els terminis, així com a: 
-Aplicar l’import de l’ajuda concedida a cobrir les necessitats bàsiques i les seues responsabilitats familiars 
-Comunicar a l’Ajuntament, departament de serveis socials, en el termini màxim de 15 dies hàbils, qualsevol variació en 
les seues circumstàncies familiars o personals. 
-Col·laborar amb el Departament de Serveis Socials Municipals amb el procés de seguiment. 
Tot allò serà d’obligat compliment a partir de les 20 dies posteriors a la aprovació de l’ajuda. 

Sgt.:  El tècnic de Serveis Socials        El Sol·licitant 

ANNEX II
SOL·LICITUD DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES 

Dades del sol·licitant:
NOM
ADREÇA  
TELÈFON  
DNI  

Demanda que realitza (indicar quina és la seua necessitat i l’ajuda que sol·licita). 

Documentació (marcar amb una X els documents aportats): 
___ Sol·licitud              ___ Certificat de convivència            ___ certificat de la pensió que percep  
___ Còpia del DNI        ___ Declaració de renda o certificat negatiu de renda  
___ Darde d’ inscripció al Servef          ___Altres:  

Les persones que signen aquesta sol·licitud per a rebre una P.E.I i accepten les condicions establides: 

La Llosa de Ranes,     de                                         de 201__

Signat       

En la Llosa de Ranes a 26 de novembre de 2012.—El Alcalde, Evarist Aznar Teruel.
2012/33549
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