
              
 

BENESTAR SOCIAL 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DINS DEL 
PROGRAMA D'AJUDA SOCIAL ALBAL INCLOU 2022 

 

Per a donar continuïtat als diferents Programes Albal Inclou desenvolupats des 
de l'any 2013 fins a la data, fonamentats en la greu situació de crisi sanitària i 
econòmica que estem travessant, i que ha suposat a més un colp fort a l'estructura 
econòmica, laboral i social de la majoria dels països, amb una clara repercussió en la 
pèrdua de qualitat de vida i drets socials de les persones i davant de la responsabilitat 
dels actors públics per pal·liar, en la mesura de les seues possibilitats, els efectes 
d'esta situació, des de l'Ajuntament d'Albal després d'una profunda valoració del que 
han sigut els Programes i les actuacions que s'han realitzat des de maig de 2013 fins a 
desembre de 2020 en matèria d'ocupació i alimentació, es considera convenient 
establir una sèrie mesures i actuacions que quedaran exposades i fonamentades en 
els punts següents.  

 L'article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 

exigix que l'aprovació de les bases reguladores de les subvencions de les entitats 
locals es faça en el marc de les bases d'execució del pressupost, a través d'una 
ordenança general de subvencions o per mitjà d'una ordenança específica per a les 
distintes modalitats de subvencions. 

 En el BOP número 122 de 27 de juny de 2016 es va publicar l'aprovació de 

l'Ordenança general de concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Albal. 

 L'article 23.2 de la Llei general de subvencions establix que el procediment de 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, s’ha d'iniciar per 
mitjà de la corresponent convocatòria,i en regularà expressament el contingut. 

 L'article 9 de l'Ordenança general de concessió de subvencions de 

l'Ajuntament d'Albal establix que el procediment per a la concessió de subvencions 
en règim de concurrència s'iniciarà sempre d'ofici amb l'acord o resolució d'aprovació 
de la convocatòria, es publicarà, i en regularà expressament el contingut. 

 

Primera. Ordenança General  

Les bases reguladores de la concessió d’estes subvencions que estan 
contingudes en l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Albal, 
aprovada amb data 21 d’abril de 2016 pel Ple i publicades en el BOP 
núm.122 del 27 de juny de 2016. 

Segona.  Crèdit pressupostari 

Estes ajudes es finançaran amb càrrec a la partida pressupostària 410 2311 
480691 Acció social: Prestacions bàsiques programa “Albal Inclou”, per un import 
global màxim de 50.000,00 euros. 

 La concessió d'estes ajudes quedarà condicionada a l'existència de crèdit 

adequat i suficient en la partida pressupostària. 
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No obstant això, a proposta del departament corresponent i prèvia dotació d'un 
major crèdit en la partida es podran autoritzar quantitats addicionals. 

 

 

Tercera.  Objectes, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció  

L'objecte de la present convocatòria en el marc del que establix la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions i pel Reglament de subvencions, aprovat 
per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, és definir les condicions i el procediment per 
a la sol·licitud i concessió de prestacions econòmiques de Servicis Socials, dirigides a 
persones o nuclis familiars per a la prevenció de situacions de risc o exclusió social, 
l'atenció a  les necessitats bàsiques i d'emergència social de la ciutadania que no 
tinguen recursos econòmics propis per a l'atenció de les seues necessitats bàsiques i 
afavorir la plena integració social. 

De conformitat amb el que establix l'article 24.5 del Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i atenent a l'especial naturalesa de les subvencions que es 
dirigixen a l'atenció de les necessitats més bàsiques de les persones beneficiàries que 
es troben en situacions d'evident risc d'exclusió social s'eximix les persones 
beneficiàries del compliment del requisit de trobar-se al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social substituint l'acreditació del compliment de les 
obligacions per una declaració responsable. 

Les prestacions econòmiques tindran caràcter finalista, s’hauran de destinar 
exclusivament a l'objecte per al qual hagen sigut concedides.  

Les presents ajudes seran compatibles amb la percepció d'altres  ajudes, 
subvencions, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, tenint en compte que l'import de les ajudes rebudes no podrà ser tal que en 
concurrència amb altres ajudes de qualsevol naturalesa supere el cost de l'activitat 
subvencionada. 

Els objectius bàsics del Programa Albal Inclou 2022 són: 

 Complementar les ajudes i subvencions previstes en la línia d'ajudes de 

prestacions socials bàsiques. 

 Intervenir en les famílies en situació d'exclusió social a fi de millorar la seua 

qualitat de vida.  

 Garantir la cobertura de necessitats bàsiques d'alimentació, atenció i vivenda  a 

famílies situades en el llindar de la pobresa. 

 Prevenir la marginalitat donant suport a col·lectius d'especial vulnerabilitat.  

Les actuacions es preveuen en els àmbits següents: 

a) Actuacions en matèria d'alimentació 

 Amb caràcter mensual  l'Ajuntament finançarà l'entrega a les persones que 

complisquen tots els requisits exigits, una quantitat per a l'adquisició d'un lot d'aliments 
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i productes d'higiene. L'import de l'ajuda vindrà determinada pel nombre de membres 
de la unitat familiar. 

 Les persones beneficiàries per esta actuació podran sol·licitar ajudes per a 

lloguer, en funció de quina siga la seua situació econòmica i social, quedarà a criteri de 
la Comissió de Valoració, quina actuació li correspondria. 

Les sol·licituds es resoldran per períodes trimestrals, excepte aquelles 
sol·licituds presentades en els mesos d'octubre i novembre, que es resoldran 
en un o dos mesos segons corresponga, amb els imports següents: 

MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR IMPORT MENSUAL 

1 60,00 euros 

2 100,00 euros 

3 140,00 euros 

4 180,00 euros 

5 o més 220,00 euros 

 La justificació de les ajudes es realitzarà trimestralment per registre d'entrada. 

 L'ajuda concedida, haurà de gastar-se en productes bàsics d'alimentació, 

higiene personal i de la llar, quedaran completament prohibits la compra dels 
productes que es detallen a continuació: 

-Begudes alcohòliques 
-Refrescos 
-Snacks, productes d'aperitiu. 
-Llepolies. 
-Productos cosmètics i perfumeria 
-Qualsevol article o producte que no siga d'alimentació o higiene. 

 Serà motiu de denegació de l'ajuda: 

-La falta de justificació en el termini establit. 
-La incorrecta justificació 
-La compra de productes no permesos com els relacionats anteriorment. 
-Qualsevol canvi en els requisits o condicions que van motivar la concessió de 
l'ajuda. 
-No comunicar canvis en la situació familiar. 

 Les persones beneficiàries de les ajudes que incomplisquen els criteris de 

concessió, no justifiquen en els terminis establits o les destinen a finalitats diferents de 
les que constituïxen el seu objecte, seran desposseïdes d’estes i hauran de procedir al 
seu reintegrament. 

 b) Actuacions en matèria d'habitatge (Lloguer social) 

 Esta ajuda va dirigida a famílies amb vivenda de lloguer, que en el moment de la 

sol·licitud no disposen de cap ingrés econòmic.  

Una vegada avaluades les sol·licituds per la Comissió Tècnica de Valoració i 
Seguiment de prestacions econòmiques, s'elevarà informe-proposta d'atorgament 
d'ajuda econòmica per al sosteniment de la residència familiar, en règim 
d'arrendament, corresponen a l'Alcaldia la facultat de dictar la resolució administrativa 
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de concessió. La quantia de l'ajuda serà d'un màxim de 1.500,00 euros, en entregues 
mensuals de 250,00 euros, que podran abonar-se tant a l'arrendatari com a 
l'arrendador, que dependrà de la decisió de la Comissió Tècnica de Valoració i 
Seguiment de prestacions econòmiques i del Pla d'intervenció que s'haguera establit 
en cada cas. 

 Les ajudes podran ser renovades per períodes semestrals sempre que 

s'acredite que subsistixen les circumstàncies que van donar lloc al reconeixement de la 
condició de persones beneficiàries, fins a aconseguir un màxim de dos anys, mentres 
es complisquen els requisits. 

Passats els dos anys l'equip de Servicis Socials valorarà la possible pròrroga. 

 En el cas de tindre deutes retardats amb la propietat de la vivenda, l'Ajuntament 
no se’n farà càrrec, les persones arrendatàries hauran de reconéixer el dit deute i 
acordar la millor manera de saldar-los directament amb la propietat. 

En cas d'absència, separació, divorci o defunció del beneficiari i sempre que hi 
haja informe-proposta favorable de la Comissió de Valoració i Seguiment del Pla, la 
persona integrant de la unitat familiar que assumisca les responsabilitats familiars i el 
manteniment de la unitat en la vivenda familiar, podrà passar a ser reconegut com a 
persona beneficiària per substitució pel que reste de període semestral. Posat el cas 
de ser-li reconegut el dret en la següent prorroga, el període ja transcorregut es tindrà 
en compte als efectes del còmput total de termini.  

 Quarta.  Requisits de les persones beneficiàries 

  La població a la qual es dirigix el programa són famílies del municipi en situació 

d'exclusió social o d'alt risc perquè troben problemes d'adaptació en un nombre elevat 
de contextos i presenten dèficits o carències generalitzades en diversos àmbits 
socials.  

           Els requisits generals exigibles per a poder ser inclosos en les línies d'ajudes 
regulades en les presents bases són les següents: 

 Que la unitat familiar als membres de la qual es destina l'ajuda es trobe 

empadronada en el municipi amb una antelació mínima de sis mesos en el 

moment de sol·licitar l'ajuda i que mantinguen la residència efectiva en el 

municipi.  

 

 Que ni la persona beneficiària ni cap altra integrant de la unitat familiar, 

perceba prestació, subsidi, pensió, ni ingressos derivats del treball.  

 

 Que es dispose d'informe tècnic del Departament de Servicis Socials en què es 

determine la necessitat de l'acció objecte de l'ajuda.  

 

 Que la persona beneficiària es trobe al corrent de les obligacions tributàries i de 

la Seguretat Social el que s'acreditarà per mitjà de declaració responsable.  
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 Que la persona beneficiària complisca els requisits exigits per la legislació 

general en matèria de subvencions per a ser beneficiàries d'estes, que 

s'acreditarà per mitjà de declaració responsable. 

 

 Haver justificat degudament les ajudes concedides en el cas d'ajudes per a 

alimentació.  

 

Els presents criteris podran sofrir modificacions, per variables correctores que 
així siguen valorades i proposades per la Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment 
de prestacions econòmiques. 

No obstant això, el supòsit de casos excepcionals, es valoraran per la Comissió 
Tècnica de Valoració i Seguiment de prestacions econòmiques. 

 Quinta.  Òrgan competent per a la Instrucció i resolució del procediment 

L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és la Comissió Tècnica de 
Valoració i Seguiment de prestacions econòmiques, adscrita a l'Àrea de Benestar 
Social de l'Ajuntament d'Albal.  

Este sol·licitarà tots els informes que estime necessaris per a resoldre, així com 
avaluar les sol·licituds que es presenten en temps i forma, tot això de conformitat amb 
l’article 24 de la llei 38/203, de 14 de novembre, general de subvencions.  

L'òrgan competent per a resoldre serà l'alcalde, amb la proposta prèvia de la  
Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de prestacions econòmiques.  

Sexta. Termini de presentació de sol·licituds i documentació 

El procediment s'iniciarà per sol·licitud de la persona interessada, que haurà de 
presentar-se amb la documentació requerida en l'oficina AMIC situada a l'Ajuntament   
d’Albal, sense perjuí del que establix l'article 16.4 de la Llei 390/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques juntament amb la 
documentació requerida en cada cas. 

El termini de presentació serà de l'endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província de la pertinent convocatòria i fins al 30 de novembre de 2022. 

La presentació de la sol·licitud de les ajudes regulades implicarà l'acceptació 
íntegra de la present convocatòria.  

A la sol·licitud inicial haurà d'acompanyar-se la documentació justificativa del 
compliment dels requisits generals i específics per a l'obtenció de l'ajuda.  

Amb caràcter general la documentació a aportar serà la següent: 

Sol·licitud degudament omplida en la que es farà constar entre altres:  

 Dades del compte bancari, quan l'ajuda s'abone directament a la persona 

beneficiària. 
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 Autorizació a l'Ajuntament d'Albal per a l'accés a dades fiscals, tant de 

l'Agència Tributària, de la Tresoreria i Institut de la Seguretat Socials i dades 

del SEPE o a totes les dades o antecedents en poder d'altres administracions 

públiques que siga possible a través de les plataformes d'intermediació, per  a 

comprovar el compliment dels requisits o per a baremar les sol·licituds, llevat 

que existisca oposició expressa de la persona interessada. 

 

 Fotocòpia del document nacional d'identitat de la persona sol·licitant i de les 

persones majors de setze anys que pertanyen a la unitat familiar o targeta de 

residència (NIE) o passaport, en cas de ser estrangers.  

 

 Fotocòpia del llibre de família o fotocòpies de certificats o partides de 

naixement dels menors. Certificat de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques 

Inclusives, Secció del Menor i la Família o del jutjat corresponent, en cas de 

menors tutelats.  

 

 Fotocòpia del contracte de lloguer i últim rebut pagat.  

Es podrà sol·licitar documentació complementària a la mencionada anteriorment, 
sempre que així siga considerat necessari pels Servicis Socials municipals i en funció 
del tipus d'ajuda sol·licitada. 

D'ofici es comprovarà per part de l'administració del Departament de Servicis 
Socials: 

 Que la unitat familiar als membres de la qual es destina l'ajuda es trobe 

empadronada en el municipi amb una antelació mínima de 6 mesos en el 

moment de sol·licitar l'ajuda i que mantinguen la residència efectiva en el 

municipi.  

 Que les persones beneficiàries no disposen de cap ingrés i que en la unitat 

familiar cap persona integrant perceba prestació, subsidi, pensió, ni ingressos 

derivats del treball.  

 Haver justificat degudament les ajudes concedides anteriorment.  

La situació econòmica de totes les persones majors de 16 anys, que formen part 
de la unitat familiar (Certificats de prestacions per desocupació i DARDE, Certificat de 
pensions, nòmines…)  

Sèptima.  Obligacions generals dels beneficiaris 

Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions que se'ls 
exigisquen des del Departament de Benestar Social, com ara: 

 Col·laboració en les corresponents visites domiciliàries que es realitzen des del 

Departament de Servicis Socials. 

 Sotmetre’s a seguiment mensual i trimestral per comprovar si la situació es 

manté.  

 Informar de qualsevol canvi en la situació. 

 Comprometre’s a assumir la part del lloguer que li corresponga, si és el cas.  
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En cas d'incompliment d'algun dels requisits o de les obligacions dels beneficiaris 
que se li marquen, automàticament seran exclosos del programa social en el termini 
d'un mes. 

Seran també motiu d'exclusió del Pla: 

 -No destinar l'ajuda econòmica a la necessitat per la qual va ser sol·licitada. 

-No col·laborar amb l'equip de Servicis Socials en el seguiment del gasto de les 
ajudes concedides i en les contraprestacions. 

-Incompliment de les obligacions respecte als menors (escolarització/assistència, 
vacunació, seguiment mèdic, etc.) 

-No aportar la documentació requerida. 

 

Octava. Proposta de resolució, terminis i notificació 

Una vegada avaluades les sol·licituds, per la Comissió Tècnica de valoració i 
Seguiment de prestacions econòmiques, es formularà la proposta de resolució 
degudament motivada. 

La concessió de l'ajuda es correspondrà amb el mes següent a la data 
de sol·licitud 

El termini de resolució i notificació serà de 3 mesos.  

 Novena. Fi de la via administrativa 

 L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.  

D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra 
l’esmentada resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant de 
l'alcalde d'este Ajuntament, en el termini d’un mes comptador de l'endemà de la 
recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu de València, en el termini de dos mesos, comptadors 
de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.   

Deu. Criteris de valoració de sol·licituds 

Els requisits per a l'assignació de les subvencions seran els establits en la base 
4a de la present convocatòria, d'acord amb els criteris següents:  

 Que la unitat familiar als membres de la qual es destina l'ajuda es trobe 

empadronada en el municipi amb una antelació mínima de sis mesos en el 

moment de sol·licitar l'ajuda i que mantinguen la residència efectiva en el 

municipi.  
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 Que ni la persona beneficiària ni cap altra integrant de la unitat familiar, 

perceba prestació, subsidi, pensió, ni ingressos derivats del treball.  

 

 Que es dispose d'informe tècnic del Departament de Servicis Socials en què es 

determine la necessitat de l'acció objecte de l'ajuda. 

 

 Que la persona beneficiària es trobe al corrent de les obligacions tributàries i de 

la Seguretat Social , que s'acreditarà per mitjà de declaració responsable.  

 

 Que la persona beneficiària complisca els requisits exigits per la legislació 

general en matèria de subvencions per a ser beneficiàries d'estes el que 

s'acreditarà per mitjà de declaració responsable. 

  

 Haver justificat degudament les ajudes concedides en el cas d'ajudes per a 

alimentació.  

 

MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR IMPORT MENSUAL 

1 60,00 euros 

2 100,00 euros 

3 140,00 euros 

4 180,00 euros 

5 o més 220,00 euros 

 

Onze. Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de prestacions econòmiques 

         La Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de prestacions econòmiques 

estarà integrada pels membres següents: 

 Presidència: La coordinadora del Departament de Benestar Social. 

 Secretària: Una empleada pública adscrita al Departament de Benestar Social 

de l'Ajuntament d'Albal, que actuarà amb veu però sense vot. 

 Vocals: Dos treballadores socials i un educador social del Departament de 

Benestar Social de l'Ajuntament d'Albal. 

           La Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de prestacions econòmiques, a 

la vista de l'expedient i de l'informe tècnic formularà proposta de Resolució.   

 Dotze. Justificació de les ajudes 

        La justificació de les ajudes s'efectuarà per mitjà de factura o document que 

acredite la finalitat del gasto. El termini per a la justificació de la subvenció serà de 15 
dies comptadors a partir de la recepció de l'ajuda i sempre abans de presentar una 
nova sol·licitud, este termini podrà ampliar-se en casos excepcionals.  

           La no-justificació de la subvenció concedida, implicarà la denegació de 
qualsevol ajuda sol·licitada amb posterioritat. 
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           Les actuacions de comprovació de les justificacions es duran a terme pel 
servici gestor. 

           Les ajudes econòmiques abonades directament al prestador dels servicis no 

requeriran de justificació, sense perjuí de les verificacions que pogueren efectuar-se 
per a comprovar la seua eficàcia. 

           La insuficiència o falta de justificació de l'ajuda donarà lloc a l'obligació de 
reintegrar totalment o parcialment l'ajuda rebuda.  

Tretze.  Mitjans de notificació o publicació   

Les notificacions es practicaran en el lloc i pel mitjà que la persona sol·licitant 
faça constar a este efecte en la sol·licitud, tenint en compte allò que s'ha establit a 
estos efectes en l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 

Catorze.  Legislació aplicable, naturalesa i règim jurídic 

En tot allò no disposat en les presents bases caldrà ajustar-se al que establix la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local; la Llei 38/2003 general 
de subvencions; el Reial decret 887/2006 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions; la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Servicis 
Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana i la resta de normativa de pertinent 
aplicació. 

Correspon a l'òrgan competent per a la seua aprovació, la interpretació i 
aclariment dels dubtes que puguen sorgir durant la seua aplicació.  

Quinze. Constitució de garanties  

Donada la naturalesa i característiques de les prestacions bàsiques, no serà 
necessària la constitució de garanties a favor de l'Ajuntament d'Albal. 

 

 
DILIGÈNCIA per a fer constar que les presents bases, que consten de quinze 

clàusules han sigut aprovades mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2022/322 del 17 
de febrer de 2022. 

 

                          
  

                                        El secretari 
 

                              Antonio Montiel Márquez 
 

                              Albal, a la data de la firma 
 
 

Document firmat electrònicament. Codi de verificació al marge 
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