BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS DESTINATS A SUBMINISTRAMENTS
ENERGÈTICS PER FAMÍLIES DEL MUNICIPI DE VIC
Antecedents i fonaments jurídics
Segons l'article 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic, aquestes d'urgència social tenen la finalitat d'atendre situacions d'urgència
puntuals i necessitats bàsiques de subsistència.
Els ens locals han d'incloure en el pressupost de despeses anual una aplicació
pressupostària per poder atendre adequadament les prestacions d'urgència social (art. 30.4
de la Llei 13/2006), que són compatibles amb les altres prestacions de la mateixa
naturalesa.
La Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’habitatge i
la pobresa energètica, estableix mesures per afrontar aquestes situacions, si bé a pesar del
recurs del Tribunal Constitucional si que actualment estan vigents les mesures per la
pobresa energètica.
Així mateix, d’acord amb el que marca la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, es
pretén garantir una equitat en el territori pel que a prestacions d’urgència social i de forma
especial les prestacions destinades a pobresa energètica, amb la finalitat de garantir una
equitat en el territori, tot respectant el principi d’autonomia local.
L’Ajuntament de Vic i el Consell Comarcal d’Osona tenen subscrit un conveni de
col·laboració per a la gestió de les prestacions econòmiques de pobresa energètica. El
segon punt de la clàusula cinquena del conveni preveu la pròrroga de la seva vigència per
períodes anuals, amb caràcter automàtic, fins a un màxim de quatre anys, sempre i quan
cap de les dues parts no ho denunciï amb un mínim de tres mesos d’antelació; denúncia que
no s’ha fet per cap de les parts i, per tant, l’esmentat conveni s’ha prorrogat per a l’any 2019.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Vic, per acord de la Junta de Govern Local del dia 25 de
març de 2019, va autoritzar i disposar la despesa per un import de 60.000€ en concepte
d’ajuts per cobrir les despeses bàsiques de subministrament d’energia elèctrica, de gas i
aigua dels habitatges on resideixen famílies que es trobin en situació de necessitat
econòmica i social per part del Consell Comarcal d’Osona, amb NIF P5800015I a càrrec de
la partida 15 231 480026 de l’exercici 2019.
Per tant, a la vista d’aquests antecedents, s’han redactat unes bases per a regular l’accés a
ajuts destinats a pal·liar despeses relacionades amb subministraments energètics per a
persones que resideixin en el municipi de Vic.
BASES
1.- Objecte i finalitat
Els ajuts destinats a subministraments energètics tenen per finalitat cobrir les despeses
bàsiques de subministraments d’energia destinada al consum domèstic (entre d’altres,
aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.) dels habitatges on resideixen famílies que

es trobin en situació de necessitat econòmica i social dels municipis que pertanyen a la
comarca d’Osona.
2.- Persones beneficiàries
Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades al municipi
de Vic.
A tal efecte, el/la els/les beneficiari/a/s/es ha d’estar empadronat/s i viure a l’immoble
destinat a ús d’habitatge sobre el qual es sol·licita l’ajuda, sense ostentar la titularitat o drets
reals sobre cap altre habitatge, a la data de la sol·licitud.
Aquestes persones hauran de complir amb els requisits que es fixen com a criteris de
concessió i que tenen en compte el seu nivell d’ingressos.
3.- Dotació pressupostària
L’aplicació d’aquestes bases està subjecta a la dotació pressupostària que l’Ajuntament de
Vic hagi transferit al Consell Comarcal d’Osona.
En el pressupost del Consell Comarcal d’Osona hi constarà l’import que es vol destinar cada
anualitat a les prestacions econòmiques destinades a subministraments energètics per les
persones i/o famílies empadronades al municipi de Vic.
4.- Quantia màxima dels ajuts
Cada persona, família o unitat de convivència podrà presentar una sol·licitud i l’import màxim
d’ajut que podrà ser concedit per any serà de 400 euros.
5.- Requisits per a l’atorgament
a) Requisit de residència: Complir amb el requisit de persona beneficiària d’acord
amb la base 2.
b) Requisit econòmic: No superar els llindars d’ingressos nets anuals definits pel
llindar de risc de pobresa per composició de la llar a Catalunya que determina
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) segons els trams següents:
TRAM A

TRAM B

TRAM C

Llars d’un adult

10.096,50 €

6.731,00 €

4.206,80 €

Llars d’un adult i un infant

13.125,50 €

8.750,30 €

5.468,90 €

Llars d’un adult i dos infants

16.154,40 €

10.769,60 €

6.731,00 €

Llars de dos adults

15.144,80 €

10.096,50 €

6.310,00 €

Llars de dos adults i un infant

18.173,70 €

12.115,80 €

7.572,30 €

Llars de dos adults i dos infants

21.202,70 €

14.135,10 €

8.834,40 €

Llars de dos adults i tres infants

24.231,60 €

16.154,40 €

10.096,50 €

Per cada adult no contemplat

+ 5.048,30 €

+ 3.365,50 €

2.103,20 €

Per cada infant no contemplat

+ 3.029,00 €

+ 2.019,30 €

1.262,10 €

Per determinar els llindars de renda econòmics es tindran en compte aquestes valoracions,
descomptat un import màxim de lloguer i/o hipoteca per un valor de 450 €. Si es superen
aquests llindars econòmics, tenint en compte els membres residents al domicili i els seus
ingressos econòmics, la sol·licitud es denegarà.
c) Requisit social: Els beneficiaris que s’estableixin en el tram A hauran de complir
algun dels criteris socials que es descriuen a continuació per tal de poder ser
beneficiaris de l’ajut:
-

Acreditació de família nombrosa

-

Acreditació de condició de família monoparental

-

Resolució de grau de dependència

-

Reconeixement legal de discapacitat de Catalunya (Un 33% com a mínim).

Per acreditar aquestes situacions, el Consell Comarcal d’Osona i/o Consorci d’Osona de
Serveis Socials el poden recollir i tractar les dades de caràcter personal que siguin
necessàries i adequades, sense necessitat d’obtenir el consentiment de la persona afectada
per la comunicació d’aquestes dades.
Per tant, les persones beneficiàries autoritzen i donen consentiment a l’Administració
competent per tal que pugui efectuar les consultes necessàries a les administracions locals,
tributàries, de la seguretat social i la resta d’administracions competents en la matèria amb
la finalitat de comprovar que reuneixen els requisits esmentats.
En el cas que de forma expressa i inequívoca no s’autoritzi la consulta, les persones
beneficiàries hauran d’aportar tota la documentació que li sigui requerida per a comprovar si
compleixen els requisits.
d) Requisit de bo social: En cada convocatòria, el Consell Comarcal d’Osona podrà
establir com a requisit indispensable o no que les persones que es presentin a la
convocatòria es comprometen a tramitar el bo social de subministraments i del cànon
de l’aigua, en el cas que compleixin els requisits corresponents i/o altres ajuts
regulats per les companyies subministradores.

La persona beneficiària de l’ajut serà la que presenta la sol.licitud i aquesta persona
s’informarà com a beneficiari de l’ajut al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i a l’Agència
Tributària, la persona que signa la sol·licitud.
Al tractar-se d’un ajut necessari i destinat a persones que es poden trobar en situació de
vulnerabilitat social i/o econòmica, el beneficiari no haurà de complir el requisit de trobar-se
al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, com tampoc de la Seguretat Social ni del Consell Comarcal d’Osona
6.- Lloc de presentació i documentació necessària
Les sol·licituds, segons model normalitzat disponible a www.ccosona.cat, s’hauran d’adreçar
a les dependències que s’indiquin en la convocatòria de les bases.
No obstant això, les sol·licituds podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que preveu la
normativa vigent de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques..
La documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada, per valorar
els ajuts és:
a) Fotocòpia del DNI/NIE dels sol·licitants.
b) Per acreditar les situacions a valorar, el Consell Comarcal d’Osona i/o Consorci
d’Osona de Serveis Socials el poden recollir i tractar les dades de caràcter personal
que siguin necessàries i adequades, sense necessitat d’obtenir el consentiment de la
persona afectada per la comunicació d’aquestes dades. Per tant, les persones
beneficiàries autoritzen i donen consentiment a l’Administració competent per tal que
pugui efectuar les consultes necessàries a les administracions locals, tributàries, de
la seguretat social i la resta d’administracions competents en la matèria amb la
finalitat de comprovar que reuneixen els requisits esmentats.
En el cas que de forma expressa i inequívoca no s’autoritzi la consulta, les persones
beneficiàries hauran d’aportar tota la documentació que li sigui requerida per a
comprovar si compleixen els requisits.
c) En cas d’exempció en la realització de l’acreditació de la renta: acreditació actual
d’ingressos dels majors de 16 anys de la unitat familiar: Nòmines/ certificat de
pensions / certificat de prestacions públiques.
d) Original i/o fotocòpia de les factures de subministraments d’energia destinada al
consum domèstic (entre d’altres, aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.) de
l’any en curs de la convocatòria o com a màxim de l’últim trimestre de l’any anterior.
e) Original i/o fotocòpia dels justificants que acreditin el pagament de les factures
presentades, si estan abonades.
L'esmena de defectes o l'aportació de documentació s'ha de realitzar, previ requeriment i
amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació.
En cas de no aportar tota la documentació requerida, la sol·licitud presentada es tindrà per
desistida.
La notificació del requeriment de documentació es podrà dur a terme, per una banda, de
forma presencial en el moment de la presentació de la sol·licitud, amb el corresponent

requeriment. També es podrà requerir en qualsevol moment al beneficiari per qualsevol dels
mitjans admesos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
7.- Termini de presentació de les sol·licituds d’ajut
Les sol·licituds es podran presentar en el termini que estableixi la convocatòria.
La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de
les bases que la regulen.
8.- Procediment per a la concessió d’ajuts
Per a la concessió o denegació de l’ajut demanat s’avaluarà la documentació presentada i
comprovarà que es compleixen els requisits que fixen aquestes bases.
Analitzades i comprovades les sol·licituds que compleixin els requisits i atenent a les
disponibilitats pressupostàries, s’efectuarà un repartiment de les ajudes a concedir.
A tal efecte, s’emetrà informe on hi constarà el compliment dels requisits i l’import de les
despeses bàsiques de subministraments d’energia destinada al consum domèstic (entre
d’altres, aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.) dels habitatges on resideixen
famílies que compleixin els requisits.
A partir d’aquest informe, l’òrgan competent aprovarà o denegarà els ajuts.
La quantia i forma de pagament dels ajuts concedits, seran les que determini la resolució
corresponent i alhora, s’indicaran les obligacions o compromisos dels beneficiaris i es farà
indicació dels recursos que contra la mateixa es puguin interposar i s’indicaran, així mateix,
les condicions per fer efectiu el cobrament de l’ajut.
9.- Acceptació de l’ajut
Amb la presentació de la sol·licitud d’ajut, el beneficiari accepta l’ajut que se li pugui
concedir. De totes maneres, quan li sigui atorgat l’ajut disposa d’un mes per a poder-hi
renunciar, si s’escau, o bé interposar el recurs que correspongui.
10.- Causes de denegació d’ajuts
Podran ser denegades aquelles sol·licituds en què puguin concórrer alguna de les
circumstàncies següents:
a) La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió.
b) Superar l’import màxim anual fixat en concepte de subministraments.
c) No presentar la documentació requerida.
d) Que no existeixi crèdit suficient per atendre la sol·licitud.
e) El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones
sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l’ajuda sol·licitada.

f) Que correspongui l’atenció a la persona sol·licitant, per raó de residència, a una altra
administració pública.
g) Per defunció del beneficiari.
11.- Pagament i justificació
1. En el cas de concessió d’un ajut, la corporació iniciarà els tràmits per a efectuar el
pagament a la persona beneficiària mitjançant la fórmula de transferència bancària.
2. El beneficiari haurà d’acreditar en la mateixa sol·licitud el pagament dels
subministraments d’energia destinada al consum domèstic.
3. En el cas que no s’hagi acreditat el pagament de les factures a la companyia en el
moment de la sol·licitud, aquest s’haurà d’acreditar a l’administració una vegada
concedit l’ajut. Si les factures corresponents no estan a nom de la persona sol·licitant
es realitzaran les comprovacions pertinents al padró municipal.
4. En cas de no presentar la justificació conforme s’han abonat les despeses de
subministraments energètics dins del termini esmentat, la corporació revocarà l’ajut
concedit.
12.- Obligacions dels beneficiaris i dels serveis socials
El beneficiari de l’ajut haurà d’acreditar que té abonades les factures de subministraments
d’energia destinada al consum domèstic, segons correspongui, com a mínim, per l’import de
la subvenció que se li concedeixi.
Aquesta justificació de pagament es podrà acreditar en dos moments:
1. En el moment de formular la sol·licitud, que acreditarà documentalment quines
despeses estan pagades.
2. Una vegada concedit l’ajut i abans de que l’administració efectuï el pagament.
Els beneficiaris d’aquestes ajuts se’ls proposarà assistir a les sessions de naturalesa
informativa i/o formativa en matèria d’eficiència energètica i consum responsable, amb la
finalitat de millorar en l’eficiència energètica i tenir un menor consum.
L’ajuntament de Vic podrà proposar al beneficiari realitzar una auditoria en matèria
d’eficiència energètica que pugui realitzar qualsevol ens local en el marc de les actuacions
dins de l’àmbit de pobresa energètica.
Les persones que es presentin a la convocatòria es comprometen a tramitar el bo social de
subministraments i del cànon de l’aigua, en el cas que compleixin els requisits corresponents
i/o altres ajuts regulats per les companyies subministradores. En cada convocatòria
s’especificarà si aquest tràmit serà un requisit indispensable o no.
Serà obligació del beneficiari:
-

Informar de qualsevol canvi que es produeixi tant en la prestació dels serveis com en
la situació personal, familiar, social o econòmica de la unitat de convivència.

-

Accedir a les actuacions de comprovació financera de les administracions
corresponents, acreditant sempre que l’ajut concedit s’ha destinat al pagament dels
subministraments energètics, segons correspongui.

És obligació dels Serveis Socials competents, informar sobre la vulnerabilitat de la persona i/
o unitat familiar a la companyia i/o companyies de subministraments, si la persona compleix
els criteris de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència
en l’habitatge i la pobresa energètica, per evitar futurs talls indeguts de subministraments.
13.- Protecció de dades de caràcter personal
Amb la presentació de la sol·licitud per a obtenir l’ajut destinat a subministraments
energètics, la/les persona/es beneficiaria/es donen el seu consentiment al tractament de les
dades de caràcter personal, laboral, econòmic, financer, familiar i social que són necessàries
per a la tramitació del corresponent expedient per la concessió o denegació de l’ajut.
Així mateix, les dades subministrades per l’interessat/da i la documentació presentada seran
objecte de tractament informatitzat per l’administració competent amb la finalitat de tramitar
degudament i així possibilitar la concessió, si s’escau, de l’ajut demanat. A tal efecte, en el
model de sol·licitud s’informarà al beneficiari dels drets d’accés, oposició, rectificació i
cancel·lació.
Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en aquest àmbit,
així com de qualsevol de les seves dades personals, familiars i demés facilitades, les quals
seran utilitzades amb la única finalitat de concedir o denegar l’ajut demanat.
Les dades facilitades podran ser cedides al Consorci d’Osona de Serveis Socials per tal que
es puguin efectuar les consultes corresponents a les administracions competents per a
acreditar i comprovar les situacions al·legades pel sol·licitant.
D'acord amb la disposició addicional novena de la Llei 4/2016, de 23 de de desembre, de
mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, les
administracions públiques que, a l'empara d'aquesta llei i de la Llei 24/2015, hagin d'adoptar
mesures per a atendre els supòsits d'exclusió residencial i de pobresa energètica, a l'efecte
de garantir el dret a l'habitatge i als subministraments bàsics d'aigua potable, d'electricitat i
de gas, poden recollir i tractar totes les dades de caràcter personal que siguin necessàries i
adequades, sense que calgui obtenir el consentiment de la persona afectada per a la
comunicació d'aquestes dades.
14.- Compatibilitat amb altres ajuts
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost
total del subministrament subvencionat.
Els/les beneficiaris/es hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud.
15.- Publicitat de les subvencions concedides
Els ajuts atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació
de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/a, la quantitat concedida, la
finalitat de la subvenció, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions, a través de la Bases de Dades Nacional de Subvencions.

El Consell Comarcal d’Osona entén que les dades obtingudes guarden relació amb el dret a
la intimitat personal i familiar. Per aquest motiu, en la comunicació de les dades a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, el Consell Comarcal d’Osona indicarà que, a fi i efecte de
preservar aquest dret i d’acord amb l’article 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, les dades dels beneficiaris no han de ser objecte de publicació.
Els imports atorgats i el nombre de beneficiaris també serà publicat al portal de
transparència del Consell Comarcal d’Osona.
16.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que disposa en el Títol IV de la LGS, en el
títol IV del RGLS i el que preveu l’Ordenança general de Subvencions del Consell Comarcal
d’Osona.

17.- Règim jurídic i dret supletori
Tot allò no previst en aquestes bases reguladores es regularà pel que estableixi la legislació
especifica, estatal, autonòmica o local, que sigui d' aplicació, amb especial referència la
següent:
-

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, en relació amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en el que fa
referència al principi de cooperació entre administracions de diferent àmbit territorial i
delegació a les comarques de competències.

-

Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic

-

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya

-

Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit
de l’habitatge i la pobresa energètica.

Per a tots aquells aspectes no previstos en aquestes bases regiran les ordenances
reguladores de subvencions de l’administració competent, la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i el seu reglament. També serà d’aplicació la Llei
39/2015 de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, juntament amb la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.

