Ajuntament de Forallac

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ
DE PRESTACIONS
ECONÒMIQUES PER A PERSONES I UNITATS FAMILIARS O DE
CONVIVÈNCIA AFECTADES PER LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER
LA COVID-19, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020.
Exp. Núm. 592/2020
Procediment: Aprovació convocatòria

1. Aprovació Bases Reguladores
Per acord de Ple de la Corporació en data 30 de juliol de 2020, van ser
aprovades les Bases Reguladores per a la concessió de prestacions
econòmiques per a persones i unitats familiars o de convivència afectades per
la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 corresponent a l’exercici 2020.
Les mateixes foren sotmeses a informació pública durant 20 dies hàbils,
mitjançant anunci al BOP Girona 155 de data 12/08/2020, i, per referència al
DOGC núm. 8209 de data 25/08/2020, i no havent al·legacions al respecte
l’acord adoptat ha quedat elevat a definitiu publicant-se al BOP i taulell
d’edictes.
2. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
La quantia de l'ajuda no superarà el 75% de la despesa subvencionable
acreditada pel sol·licitant i, en tot cas, no superarà els 300 € per objecte
subvencionable de cada línia de subvenció.
La subvenció atorgada per un objecte o concepte subvencionable és
compatible amb altres ajuts d’aquest Ajuntament per altres conceptes u
objectes especificats en les presents bases de subvencions.
Pel que fa als ajuts de caràcter educatiu, el límit del 75% de la despesa
subvencionable i, en tot cas, el màxim de 300 € per objecte subvencionable
es computarà per menor o estudiant a càrrec.
Per determinar aquesta quantia es tindrà en compte la situació
socioeconòmica de tots les persones que composen la unitat familiar o de
convivència.
Amb tot cas, aquest percentatge o import es podrà veure disminuït en el
supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades i els seus
imports, es superi la quantitat prevista de la partida pressupostària aprovada
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per aquesta prestació. En aquest cas s'establirà un prorrateig de les ajudes
entre totes les persones beneficiàries.
En casos excepcionals, i prèvia valoració del personal tècnic de serveis
socials, es podrà atorgar un ajut econòmic per un import superior a la
quantitat indicada anteriorment.
La dotació màxima per aquests ajuts serà de 10.000,00 € i s’imputaran a
l’aplicació pressupostària 231.48010 del pressupost de l’exercici de 2020.
3. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions i procediments per a
la concessió, en règim de concurrència competitiva amb prorrateig, de
subvencions, per part de l'Ajuntament de Forallac, destinades a:
Línia 1: Ajuts en l’àmbit educatiu i assistencial estudiantil, on els objectes
subvencionables seran els següents:
- A: Despeses derivades de l’adquisició de material escolar del curs
2020/2021 (llibres i material obligatori requerit pel centre escolar
corresponent).
- B: Despeses derivades del cost de les quotes de les llars d’infants i dels
seus menjadors corresponents a l’any 2020.
- C: Despeses derivades del cost de la realització d’activitats extraescolars i
casals d’estiu corresponents a l’any 2020.
- D: Despeses derivades del cost de les matrícules universitàries del curs
2020/2021.
Línia 2: Ajuts assistencial bàsic:
- A: Despeses derivades del lloguer de l’habitatge habitual
- B: Despeses derivades de la hipoteca de l’habitatge habitual
- C: Despeses derivades del subministrament (aigua, llum i gas)
4. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència
competitiva.
5. Beneficiaris i requisits
Les subvencions convocades es regiran per les Bases Reguladores de
subvencions a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la
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crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 corresponent a l’exercici 2020,
essent els beneficiaris i requisits els establerts a la seva Base Tercera.
6. Documentació a acompanyar a les sol·licituds
Documentació comuna a ambdues línies d’ajuts:
- Instància de sol·licitud, segons model específic normalitzat,
degudament emplenada, també amb les dades d’identificació i
contacte del beneficiari (Annex 1 Bases reguladores).
- Còpia del DNI de la persona sol·licitant. En el supòsit de persones que
no tinguin la nacionalitat espanyola, còpia del NIE, passaport o
document que legalment el substitueixi.
- Acreditació del nombre de persones que formen part de la unitat
familiar i conviuen en el mateix habitatge, amb el certificat
d’empadronament i llibre de família o sentència de nomenament
de tutor.
- Si és el cas, el títol de família nombrosa o monoparental (carnet
acreditatiu vigent).
- Si és el cas, la sentència de separació o divorci, o conveni regulador
on consti pensió alimentària i custòdia dels fills. Si en la unitat
familiar hi ha algun cas d’acolliment, el corresponent document
acreditatiu d’aquesta situació.
- Documentació que acrediti la situació perjudicial provocada pels
efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisis
sanitària ocasionada pel COVID-19 que dona dret a la sol·licitud
de la present prestació extraordinària:
o Declaració renta 2019 completa
o Documentació acreditativa dels ingressos de març fins el
mes abans de la presentació de la sol·licitud (extractes
bancaris).
En cas d’haver patit un acomiadament, ERTO o situació anàloga:
o Certificat o documentació acreditativa d ela situació i de
la percepció rebuda mensualment.
En cas de pèrdua del 75% dels ingresso en empresaris o
professionals:
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o Model corresponent a la liquidació trimestral del IVA del
1r i 2n trimestre dels anys 2019 i 2020.
- Document de domiciliació bancària o document acreditatiu de les
dades bancàries (Fitxa de creditor).
- Declaració responsable on s’acrediti:
o Que el sol·licitant és coneixedor/a i accepta de les bases
reguladores de les subvencions a les persones i unitats
familiars afectades per la crisi sanitària de la COVID- 19 i
reuneix tots els requisits corresponents.
o Que les dades que consten en la sol·licitud s’ajusten a la
realitat i que queda assabentat/da que la inexactitud de les
circumstàncies declarades podrà donar lloc a la denegació o
revocació de la subvenció.
o Que no s’han obtingut altres subvencions atorgades per altres
administracions i amb l'objecte de cobrir la mateixa
necessitat, o si es tenen, que aquestes siguin acreditades
com a insuficients.
o Que es troba al corrent de pagament davant TGSS, AEAT, ATC
i el propi Ajuntament de Forallac; no està afectat per cap
prohibició de l’art. 13 LGS; ni està sancionat per resolució
ferma.
Documentació per la línia educativa:
- Factura de l’adquisició dels llibres i materials obligatoris del curs 2020201
- Factura o liquidacions del pagament de les quotes de la llar d’infants,
extraescolars i casals d’estiu.
- Factura o liquidació del pagament de la matrícula universitària.
Documentació per la línia assistencial bàsica:
- Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec
amb garantia hipotecaria, en cas d’habitatges en propietat.
- Contracte d’arrendament, en cas d’habitatges de lloguer.
- Rebuts del pagament de la hipoteca o lloguer.
- Factures o rebuts de la llum, gas i aigua.
En el supòsit que els documents exigits ja estiguin en poder de l’Ajuntament
el/la sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la
finalització del procediment al qual corresponguin, podrà fer ús del seu dret a
no presentar-los, fent constar la data en què es va presentar o emetre
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7. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini límit per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils
comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria
al Butlletí Oficial de la Província Girona (BOP).
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida al punt 6 anterior
s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i
l’acceptació de les normes que la regulen.
8. Rectificació de defectes u omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es
requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a
partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les
esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per
desistit de la seva sol·licitud.
9. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció de l’expedient és el/la
regidor/a de serveis socials.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan
col·legiat constituït d’acord amb allò previst a les Bases Reguladores, Base
Desena.
L'òrgan competent per a resoldre sobre la concessió o denegació de les
prestacions sol·licitades és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Forallac, en base a la delegació de competències efectuada mitjançant Decret
d’Alcaldia de data 03/06/2020.
10. Termini de resolució i de notificació
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds
presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte
administratiu.
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El termini per a l’atorgament dels ajuts serà, com a màxim, de DOS MESOS a
comptar des de la data de tancament del període de sol·licituds.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
11. Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa
es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent a la seva notificació.
12. Mitjans de notificació i justificació
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades
als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
La subvenció s’entendrà justificada amb l’aportació acreditativa de la despesa
subvencionable d’acord amb la base cinquena. No obstant això, es podrà
requerir al beneficiari/ària la presentació de documentació justificativa
complementària necessària als efectes del control financer.
13. BNDS
La present convocatòria es comunicarà a la BDNS (art. 20.8 i 23 LGS) per a la
seva publicació al BOP i al SNPS.

Signada electrònicament

