
GASETA MUNICIPAL

1
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

Altres anuncis – Subvencions i Ajuts

ANUNCI d'informació pública de l'Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona, sobre l'aprovació de la creació d'un fons extraordinari per ajuts 
puntuals d'urgència social, per a famílies de Barcelona amb infants i/o 
adolescents menors de 16 anys, en situació de vulnerabilitat.

En data 5 d’abril de 2018, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha adoptat 

l’acord següent:

Exp. Núm. 20180096.

“Aprovar la creació d’un fons extraordinari per ajuts puntuals d’urgència social per a famílies 

amb fills menors de 16 anys, de conformitat amb el que disposa la Llei 13/2006, de 27 de 

juliol, de Prestacions socials de caràcter econòmic, per tal d’oferir a les famílies de Barcelona 

que es troben en situació de vulnerabilitat un recurs econòmic per cobrir les necessitats 

bàsiques de subsistència. L’import total d’aquest fons és de SETZE MILIONS CINC CENTS MIL 

(16.500.000€) EUROS. D’aquesta quantitat es reserva la suma d’UN MILIÓ CINC CENTS MIL 

(1.500.000€) EUROS per atorgar ajuts complementaris de 100€ mensuals (900€/any) a 

aquelles famílies perceptores del fons que siguin monoparentals. 

Declarar exhaurit el fons creat per Acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de 

Barcelona de data 2 de març de 2017 amb el mateix concepte. 

Establir els requisits, criteris i procediment per atorgar aquest fons, que consten als Annexos 

I i II adjunt. 

Declarar la urgència del procediment i, d’acord amb el que estableix l’art. 33 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

reduir a la meitat els terminis que s’estableixen per a la seva tramitació.

Publicar aquest Acord íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 

Municipal i al Tauler d'Edictes i sotmetre’l a informació pública per un termini de deu dies 

hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
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Província de Barcelona, de conformitat amb l’article 52 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tenir-lo per aprovat definitivament, cas de no haver-se presentat al·legacions durant el 

període d’informació pública.

Encarregar la gestió d’aquests ajuts a l’Institut Municipal de Serveis Socials, d’acord amb el 

que disposa l’art. 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, amb càrrec a les partides 0100 48002 23151 

(famílies amb menors de 16 anys) i 0100 48004 23151 (famílies monoparentals amb fills 

menors de 16 anys) del pressupost de l’exercici 2018, d’aquest Institut. 

Facultar a la Gerència d’aquest organisme per a que dicti els actes necessaris per la millor 

concreció i efectivitat d’aquest Acord.”

ANNEX I.

REQUISITS, CRITERIS I PROCEDIMENT PER ATORGAR AJUTS PUNTUALS D’URGÈNCIA SOCIAL 

A FAMÍLIES AMB INFANTS I/O ADOLESCENTS ENTRE 0 I 16 ANYS, DE LA CIUTAT DE 

BARCELONA, EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT.

1. La finalitat.

La finalitat d’aquest fons és pal·liar la situació de vulnerabilitat de les famílies amb infants i/o 

adolescents entre 0 i 16 anys, amb situació de necessitat, amb l’objectiu que la situació 

econòmica de la unitat familiar permeti que puguin cobrir les necessitats bàsiques de 

subsistència. 

L'atorgament dels ajuts esmentats té caràcter voluntari i eventual, i no genera cap dret a 

l'obtenció d'altres ajuts en anys posteriors.

2. Objecte de l’ajut.

L’objecte de l’ajut és atorgar 100€ al mes per infant i/o adolescent menor de 16 anys. En el 

cas de famílies amb dos fills/es rebran 175€/mes i a partir del tercer fill/a i successius rebran 

225€/mes. Els ajuts es donaran per un màxim de 9 mesos. En el cas de famílies 

10 d’Abril del 2018 CSV: 693b-55c9-8930-1d74



GASETA MUNICIPAL

3
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

monoparentals, s’afegirà un ajut complementari de 100€/mes/família (fins a un màxim de 

900€).

Totes aquelles persones que resultin beneficiàries de l’ajut tindran concedit d’ofici, si ho 

sol·liciten, la beca extraordinària de menjador (de P-3 a 4rt d’ESO). 

3. Naturalesa jurídica dels ajuts.

D’acord amb el que disposa la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions Socials de 

Caràcter Econòmic de Catalunya, aquests ajuts són prestacions econòmiques d’urgència 

social, i no tenen caràcter de dret subjectiu. 

El seu caràcter és temporal i correspon al termini establert entre l’1 d’abril i el 31 de 

desembre de 2018. 

4. Persones beneficiàries i requisits.

Els destinataris inicials dels ajuts contemplats en aquest fons seran els infants menors de 16 

anys amb empadronament efectiu a la ciutat de Barcelona que viuen en unitats familiars amb 

rendes inferiors al llindar de la pobresa. 

Per poder atorgar l’ajut es fa necessari que les persones beneficiàries complexin els requisits 

que es detallen a continuació:

A aquests efectes es considera que són beneficiaris els pares, mares o tutors/es legals dels 

infants i/o adolescents de 0 a 16 anys. 

S’entén que són requisits imprescindibles per a poder percebre aquests ajuts: 

a) Que disposin de valoració social acreditativa de la seva situació de necessitat. S’entén per 

valoració social que les persones beneficiàries siguin usuàries en seguiment per part dels 

Serveis Socials de Barcelona amb expedient obert abans del 31 de desembre de 2017. 

L’algoritme per calcular si es disposa de valoració social acreditativa de necessitat és: 

persones usuàries de Serveis Socials que tinguin menors de 16 anys al seu càrrec, en 

seguiment durant l’any 2017 a CSS-USTAC, EAIA, SARA, SIS Tractament o Sisfa-Rom 
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Tractament, o com a mínim amb una UPA-S amb ajut econòmic vinculat (diferent de Fons 

infància 2017 o B-Mincome).

b) Que siguin integrants d’unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible que no 

superin uns ingressos mínims que vindran determinats per l’indicador de la renda que 

correspon a 1,5 vegades l’IRSC. L’lRSC anual és de 7.967,73€. Per tal de fer el càlcul cal 

dividir el nivell de renda anual de tots els membres de la unitat familiar entre l’import anual 

de l’IRSC. Veure taula annexa.

c) Estar empadronats (sol·licitant i infants i/o adolescents) a la ciutat de Barcelona a data 31 

de desembre de 2016 i residir-hi efectivament al llarg de tot l’any 2018, sense interrupcions.

d) Hi ha d’haver convivència efectiva dels membres de la unitat familiar (sol·licitant i infant 

i/o adolescent) al llarg de tot l’any 2018. 

e) La persona o persones que sol·liciten l’ajut han d’exercir la guarda i custòdia de tots els 

infants i/o adolescents que consten a la sol·licitud. En el supòsit de guarda compartida, 

qualsevol de les dues persones progenitores pot presentar la sol·licitud d’ajut. En qualsevol 

cas, cada infant dóna dret a un únic ajut econòmic. L’ajut es dividirà entre ambdós 

progenitors sempre que compleixin els requisits. Cada progenitor podrà rebre com a màxim el 

50% de l’ajut. 

f) Els infants i/o adolescents no han de superar els 16 anys d’edat. Si compleixen els 16 anys 

al llarg de 2018, s’abonarà la part proporcional a mes vençut.

g) En cas de tutela i acolliment, les persones sol·licitants han de ser persones físiques.

h) Els infants i/o adolescents han d’haver nascut abans de la data fi de presentació de 

sol·licituds per poder tenir dret a obtenir l’ajut dintre d’aquesta convocatòria. En el cas que 

neixi un infant dins el període de sol·licitud i ja s’hagi presentat prèviament la sol·licitud, 

s’haurà de presentar una de nova per al nou infant dins el període de sol·licitud. 

i) En el cas de les famílies monoparentals, haver estat perceptores de les ajudes previstes per 

a infants i/o adolescents entre 0 i 16 anys d’aquesta mateixa convocatòria. Caldrà disposar 

del títol acreditatiu amb vigència en el moment de presentar la sol·licitud i vigent durant tot 

l’any 2018. 
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Llindars econòmics dels beneficiaris dels ajuts

Membres unitat familiar Nivell de renda*

2 11.951,60

3 14.939,49

4 17.927,39

5 20.915,29

6 23.903,29

7 26.891,09

8 29.878,99

9 32.866,89

10 35.854,79

11 38.842,68

12 o més 41.830,58

(*) Ingressos bruts anuals. 

5. Procediment de concessió de l’ajut.

Les persones susceptibles de ser beneficiàries dels ajuts hauran d’omplir la sol·licitud —que 

consta com a Annex II— i presentar-la a qualsevol registre de les Oficines d’Atenció al 

Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona, o bé a qualsevol dels registres previstos a la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

El termini per presentar les sol·licituds és de 30 dies naturals comptadors a partir de l’endemà 

que el present Acord estigui aprovat definitivament. 

L’Ajuntament comprovarà d’ofici les persones usuàries dels Serveis Socials de Barcelona i els 

hi ho notificarà perquè puguin presentar la seva sol·licitud si compleixen la resta de requisits. 

Aquestes sol·licituds podran presentar-se en les formes indicades en la mateixa comunicació. 

Un cop revisades les sol·licituds i després de la comprovació dels requisits de la convocatòria, 

es dictarà resolució amb l’atorgament dels ajuts fins a l’exhauriment de la dotació 

pressupostària del mateix. L’atorgament dels ajuts estarà sotmès a disponibilitat 

pressupostària. En el cas de limitació pressupostària es prioritzarà l’atorgament dels ajuts a 

les llars amb menors ingressos compensats en funció del nombre de membres de la unitat 

familiar, segons la fórmula següent:
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Ingressos familiars
Renda compensada = 

1,5 + membres de la unitat familiar per sobre de 2

Les persones beneficiàries dels ajuts hauran d’acceptar expressament la percepció de l’ajut i 

els drets i obligacions inherents a la seva percepció, així com declarar de forma expressa que 

reuneixen els requisits establerts a l’apartat 4. 

6. Compatibilitats.

Aquests ajuts seran compatibles amb qualsevol altre concedit per altres administracions, ens 

públics o privats. 

7. Documentació que cal presentar.

Per tenir dret a l’ajut, caldrà presentar al registre de qualsevol de les Oficines d’Atenció al 

Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona o a algun dels altres registres previstos a la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 

la documentació següent:

a) Sol·licitud per percebre l’ajut, omplerta amb la totalitat de les dades que es demanen i 

signada (s’adjunta model com a Annex II). 

b) Fotocopia DNI/NIE/Passaport.

c) En el seu cas, fotocòpia del títol de família monoparental.

d) Les persones sol·licitants caldrà que presentin la sol·licitud acompanyada de l’original i la 

fotocòpia dels documents següents: 

1. Llibre de família on figura l’infant i/o adolescent que s'inscriu i el full dels progenitors. En 

el cas de infants i/o adolescents nascuts fora del país, passaport del menor o passaport del 

pare o de la mare on constin les dades del menor o la fotocòpia de la partida de naixement 

del país originari.
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2. Cas, que el tutor no sigui el progenitor, haurà de presentar certificació de l'organisme que 

li ha atorgat la guarda.

3. Declaració de renda de la unitat familiar. La pàgina on consten els membres de la unitat 

familiar, del full resum de rendiments i deduccions, i el document d'ingrés o devolució 

segellat per l'entitat bancària o la delegació d'Hisenda corresponent.

Si en el full de sol·licitud es fa constar l'autorització del sol·licitant per tal que l'Institut 

Municipal de Serveis Socials de Barcelona consulti les seves dades fiscals a l'Agència 

Tributària, o als organismes corresponents, no caldrà presentar la declaració de renda.

4. Certificat de separació o divorci on consti el pacte econòmic, sentència de violència de 

gènere o certificat de defunció del progenitor, sempre que no es declari un segon 

progenitor.

5. Cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de renda, és imprescindible que es 

presentin els documents que justifiquin els ingressos de cada membre més gran de 18 anys 

mitjançant els documents que corresponguin següents:

a) Certificat d'imputacions íntegres de tots els membres de la unitat familiar o 

l'autorització a favor de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona per obtenir-

ne les dades fiscals de l'Agència Tributària.

b) Certificat d'ingressos de pensió de tots els membres de la unitat familiar en edat activa.

c) El full de salari o certificat d'ingressos de tots els membres en edat activa de la unitat 

familiar on viu  l’ infant i/o adolescent.

d) Justificant actualitzat (de l'entitat bancària o dels Serveis Socials) del cobrament de la 

Renda Mínima d’Inserció.

e) Cas d'estar en situació d'atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat 

familiar en edat activa hauran de presentar el document acreditatiu (emès per l'Oficina 

de Treball de la Generalitat) on es consigna si cobren subsidi d'atur, com també la 

quantitat que perceben per aquest concepte.
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f) Declaració jurada dels ingressos no acreditables per cap organisme: quantitat, concepte 

i persona que els rep.

6. En cas de falta de signatura a la sol·licitud o no presentar qualsevol dels documents 

sol·licitats durant la convocatòria, la resolució de l’ajut serà denegada per manca de 

documentació.  

7. Aquests documents podran ser substituïts per Declaració jurada dels ingressos percebuts 

amb autorització a l’IMSS per poder fer les consultes adients als organismes i institucions 

corresponents

8. Obligacions del beneficiari.

a) Acceptar l’ajut amb la finalitat de complir les condicions fixades per aprovar-la.

b) Destinar l’ajut a satisfer les necessitats bàsiques de l’infant o adolescent. 

c) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que dugui a terme l’Inst itut 

Municipal de Serveis Socials.

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, mentre puguin ser 

objecte de les actuacions de comprovació i control. 

9. La justificació i el control.

L'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona podrà comprovar, en qualsevol moment i 

pels mitjans que cregui oportuns, la destinació de les quantitats atorgades en relació amb les 

seves finalitats. El perceptor de l’ajut haurà de guardar els justificants de despesa acreditatius 

de l’ús de l’ajut, i permetre  les actuacions municipals de comprovació pertinents.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplerts, es 

comunicarà al perceptor, per qualsevol mitjà vàlid en dret, la necessitat d'esmenar les 

anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de 10 dies hàbils, amb 

l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la incoació del corresponent expedient de 

reintegrament.
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10. Extinció, suspensió i  reintegrament de l’ajut.

Són causes d’extinció o suspensió automàtica de l’ajut les regulades a l’article 9 de la Llei 

13/2006, de 27 de juliol, estant obligats els beneficiaris a comunicar als serveis socials 

d’atenció primària que s’ha produït alguna de les causes d’extinció o suspensió.

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar les 

responsabilitats que en cada cas corresponguin i el reintegrament total o parcial de l’ajut.

L’expedició d’un informe de valoració social negativa emès pel treballador/a social de 

referència acreditatiu de que han variat les condicions socials de la persona deixarà sense 

efecte la continuïtat de pagament de l’ajut. 

A més a més dels supòsits establerts a la normativa, l’Institut Municipal de Serveis Socials 

exigirà el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes indegudament, en els 

supòsits d’incompliment següents:

 De l’obligació de destinar l’ajut a satisfer les necessitats bàsiques de l’infant i/o adolescent 

i en el cas de les famílies monoparentals, les necessitats bàsiques de la família.

 De l’obligació de justificar que l’ajut s’ha destinat a les necessitats bàsiques.

 De les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents justificatius, que 

s’han de conservar per un període no inferior a un any.

 La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control.

Per fer efectiu l’import corresponent al reintegrament, es pot procedir a la via de 

constrenyiment quan aquest no es faci efectiu de forma voluntària, afegint els interessos de 

demora corresponents.

11. El crèdit pressupostari.

La quantitat que es destina a aquest fons és de 16.500.000€ (15.000.000€ per a les famílies 

amb menors de 16 anys i 1.500.000€ per a les famílies perceptores de fons que siguin 

monoparentals) i anirà a càrrec de les partides pressupostàries 0100 48002 23151 (famílies 

amb menors de 16 anys) i 0100 48004 23151 (famílies monoparentals amb fills menors de 
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16 anys), respectivament, del pressupost de l’exercici 2018 de l’Institut Municipal de Serveis 

Socials o a l'estat de previsió de despeses corresponents.

L’atorgament dels ajuts estarà sotmès a disponibilitat pressupostària. En el cas de limitació 

pressupostària es prioritzarà l’atorgament dels ajuts a les llars amb menors ingressos 

compensats en funció del nombre de membres de la unitat familiar.  

12. Comunicació resolucions i període de reclamacions.

a) El resultat de les sol·licituds es comunicarà mitjançant SMS al telèfon de contacte:

a. En cas d’ajut aprovat s’indicarà la data i el lloc de recollida de la targeta al progenitor 

sol·licitant, qui haurà d’acreditar-se amb l’original i fotocòpia del document d’identitat. 

Només es podrà recollir la targeta en nom d’una altra persona mitjançant document 

acreditatiu de la seva representació. 

b. En cas d’ajut denegat la persona interessada disposarà d’un període de 10 dies hàbils per 

presentar reclamació a qualsevol OAC.

El termini màxim per recollir l’ajut serà de 2 mesos a comptar de l’endemà de l’avís del seu 

atorgament. Un cop transcorregut aquest termini, s’entendrà que la persona sol·licitant 

desisteix del seu dret. 

b) Les reclamacions es respondran en un termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la 

recepció de la mateixa. 

a. En cas que la reclamació es resolgui a favor del ciutadà, s’informarà al sol·licitant per 

qualsevol mitjà vàlid en dret, de la data i el lloc de recollida. 

b. Les reclamacions desestimades es publicaran mitjançant edictes al Butlletí Oficial de 

l’Estat i al Taulell d’Edictes de l’Ajuntament, i es tindrà còpia impresa per poder consultar a 

l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques (c/ Aragó, 344).

Annex II. Document de sol·licitud de l’ajut 

Barcelona, 5 abril 2018. La secretària delegada de l'IMSS, Mar Valverde López.
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