1.- Objecte
L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, concessió i justificació de les subvencions extraordinàries, amb
caràcter urgent, atorgades per l’Ajuntament de Cardona a persones que es trobin
en una situació temporal de necessitat a causa de la crisi provocada per la Covid19.
Es fa referència especialment a aquelles persones que hagin perdut la feina arran
del tancament de la seva empresa, o que l’empresa on treballen hagi reduït la
plantilla a partir del dia 15 de març de 2020 degut als 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 per la Covid-19, o bé aquelles
persones que s’han vist afectades per un ERTO (Expedient de Regulació
d’Ocupació) o un ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació) motivat pel mateix
Reial Decret o alguna situació de caràcter anàleg que pugui ser admesa com a
equivalent i que, per aquests motius, acreditin no tinguin ingressos, rendes de
patrimoni o recursos suficients per fer front a les despeses de lloguer, hipoteca i
subministraments bàsics.

2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
El pressupost que es destinarà per a la concessió de les subvencions objecte
d’aquestes bases es fixarà a la convocatòria corresponent.

3.- Persones sol·licitants i beneficiàries
Les persones sol·licitants dels ajuts han de complir els següents requisits:
•
•
•
•

Ser major de 18 anys o estar emancipat/da
Viure i estar empadronat/da al municipi de Cardona amb una antiguitat
mínima de 6 mesos.
Estar afectades per l’actual situació provocada per la propagació del
coronavirus i no comptar amb ingressos, rendes de patrimoni o recursos
suficients.
Que es tracti d’una situació sobrevinguda provocada per la crisi generada
per la Covid-19.
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BASES REGULADORES DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA PER LA
CONCESSIÓ D’AJUTS EXTRAORDINARIS EN MATÈRIA D’HABITATGE I
SUBMINISTRAMENTS PER AFRONTAR LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA
PROVOCADA PER LA COVID-19.

4.- Sol·licituds i documentació
4.1. Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran a partir de la
publicació de la corresponent convocatòria i en el termini que aquesta fixi,
complimentant el formulari que estarà disponible al web de l’Ajuntament de
Cardona (www.cardona.cat) i es presentarà telemàticament a través de la seu
electrònica (https://cardona.eadministracio.cat). També es podrà presentar al
Registre General de l’Ajuntament de Cardona (plaça de la Fira 1) un cop cessi
l’estat d’alarma i es reprengui l’atenció al públic de manera presencial.
La presentació de la sol·licitud fora de termini comporta l'exclusió de l'aspirant.
Per a suport a la presentació telemàtica i resolució de dubtes, els interessats
poden trucar al telèfon 93.869.10.00 de 9h a 14h de dilluns a divendres o bé
enviar un correu electrònic a la següent adreça: habitatge@cardona.cat
S’ajudarà a les famílies amb dificultats a l’hora de presentar documentació de
forma electrònica fent ús dels mitjans esmentats.
La resolució de les sol·licituds es tramitarà de forma urgent, per ordre d’entrada
al Registre General de l’Ajuntament, atesa la situació extraordinària provocada
per la declaració de l’estat d’alarma i es notificarà a les famílies de la forma més
ràpida possible, en la mesura de les possibilitats.

4.2. La documentació obligatòria a presentar és la següent:
•

Instància genèrica, segons model normalitzat, degudament emplenada, on
es faci constar la situació que genera la sol·licitud d’ajut i l’import i
concepte/es de la subvenció sol·licitada.

•

Còpia del DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la
unitat familiar o documentació acreditativa de la identitat. En el supòsit de
persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, còpia del NIE, passaport
o document que legalment el substitueixi.

•

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.
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La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les bases d’aquesta
convocatòria per part de tots els membres de la unitat familiar.

En el cas que la persona sol·licitant o membre de la unitat familiar estigui
afectada per algun tipus de discapacitat física, psíquica i /o sensorial,
dictamen de valoració del grau de discapacitat reconegut per l’ICASS o
òrgan o entitat que correspongui.

•

En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes
mèdics o altres documents que ho acreditin.

•

Títol de família nombrosa o monoparental (carnet acreditatiu vigent).

•

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.

•

Saldos de tots els comptes corrents que disposi la unitat familiar a partir
del gener del 2020.

•

Documentació acreditativa dels ingressos econòmics actuals de la unitat
familiar (rendiments del treball, ingressos rebuts de lloguers, ...).

•

Contracte de lloguer i/o hipoteca de l’habitatge i rebuts dels últims dos
mesos de lloguer, hipoteca i subministraments.

•

Document de domiciliació bancària o document acreditatiu de les dades
bancàries, per a la realització de la transferència.

•

Qualsevol altra documentació específica que, per a la correcta valoració de
la sol·licitud pugui ser requerida.

5. Termini de presentació de sol·licituds
La publicació de la convocatòria iniciarà el còmput del termini de presentació de
les sol·licituds, que serà per un termini de tres mesos.
Aquest termini serà revisable a l’alça per acord la Junta de Govern Local de
l’ajuntament de Cardona, donada la situació d’excepcionalitat relacionada amb el
COVID-19 i si no s’esgoten els fons previstos en la corresponent convocatòria.

6. Criteris d’atorgament
Per atorgar els ajuts d’aquesta convocatòria es tindran en compte les situacions
descrites en el punt primer de les presents bases.
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•

Tanmateix es tindrà en compte la situació socioeconòmica i social de tots els
membres de la unitat familiar, és a dir, de totes les persones de la família que
conviuen a l’habitatge (cònjuge, parella o vincle de parentiu fins a primer grau de
consanguinitat) en funció dels barems establerts en aquestes bases.

7. Atorgament, quantia dels ajuts i barem
S’estableixen tres línies d’ajuts: la primera per la despesa de lloguer de
l’habitatge, la segona relacionada per la despesa d’hipoteca i, finalment, la
tercera línia pels subministres bàsics.
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a
finançar el pagament del lloguer, la hipoteca o els subministraments de
l’habitatge habitual relatiu als mesos de març, abril, maig i juny de l’exercici en
curs, en tant que període on s’ha decretat l’estat d’alarma i de major afectació de
la Covid-19 .

Despesa de lloguer o d’hipoteca d’habitatge
L’import de l’ajut es calcularà d’acord amb els rebuts anteriors de lloguer o
hipoteca i aplicant el percentatge corresponent segons els barems establerts al
punt 7 d’aquestes bases.
Pel que fa al lloguer i la hipoteca, l’ajut màxim per beneficiari per a tot el període
concedit podrà ser de com a màxim l’import de tres mesos de lloguer o hipoteca i
fins a 800 euros.

En el cas del subministres bàsics (aigua, llum i gas) l’import de l’ajut es calcularà
fent un càlcul estimatori del cost dels subministraments segons la petició i els
rebuts anteriors aportats pel sol·licitant de l’ajut i per tot el període, i aplicant el
percentatge corresponent segons els barems establerts al punt 7 d’aquestes
bases.
L’ajut màxim per beneficiari per tot el període concedit podrà ser de com a
màxim 300 euros.
Una vegada el sol·licitant faci la justificació econòmica de l’ajut es comprovarà la
despesa total en concepte de subministraments que ha suportat la persona
beneficiària dels ajuts, i es regularitzaran els imports segons el que s’hagi pagat
realment per aquest concepte.

Codi Validació: 97DSHTLSFSY3FS4ZYPW4XK2M2 | Verificació: https://cardona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 10

Despesa de subministraments bàsics

La unitat familiar es podrà beneficiar dels ajuts de la convocatòria si té la
puntuació mínima requerida (6 punts).
La valoració dels ajuts es realitzarà segons el barem que es detalla a
continuació:

VALORACIÓ ECONÒMICA
Renda familiar disponible de la unitat familiar
(Quantitats regulades d’acord amb el SMI 2020)
Igual o inferior a 950 € ................................................................... 6 punts
Entre 950,01 € - 1595,29 € ............................................................. 5 punts
Entre 1595,30 € -2640,59 € ............................................................ 4 punts
Entre 2640,60 € - 2885,89 € ........................................................... 2 punts
+ 2885,90 € ................................................................................. 0 punts
VALORACIÓ SOCIO-FAMILIAR
1. Nombre de menors de 18 anys
1 menor ........................................................................................ 2 punts
2 menors ....................................................................................... 3 punts
3 o més menors ............................................................................. 4 punts

BAREMACIÓ PERCENTATGE D’AJUTS
0 – 5 punts........................................................................... 0%
6 – 8 punts.......................................................................... 50%
9 -11 punts.......................................................................... 75%
+ de 12 punts..................................................................... 100%

8. Procediment d’atorgament i valoració
L’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les
subvencions sol·licitades és la Junta de Govern Local.
Per la valoració de les sol·licituds presentades es constituirà una comissió
formada per les següents persones, que elevarà la proposta de concessió o
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2. Existència de circumstàncies especials o dificultats familiars
2.1) Família monoparental ............................................................... 2 punts
2.2) Persones amb disminució............................................................2 punts
2.3) Persones dependents a càrrec.....................................................2 punts
2.4.)Inexistència de xarxa de suport ..................................................2 punts
2.5.) Altres situacions extremes de vulnerabilitat i fragilitat.....................2 punts

denegació de les sol·licituds de subvenció en el marc d’aquestes bases a la Junta
de Govern Local:
•
•
•

El/la regidor/a delegat d’Habitatge
El/la tècnic/a d’Habitatge
Un/a professional dels Serveis Socials Municipals

El termini màxim per dictar i notificar la resolució de les subvencions serà de tres
mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds de
subvenció que marqui la respectiva convocatòria. La manca de resolució dins
d'aquest termini legitima a l'interessat per entendre desestimada la seva
sol·licitud per silenci administratiu.
Per a la concessió d'aquestes subvencions el criteri de concessió serà per
l'estricte ordre de sol·licitud sempre i quan compleixi els requisits establerts en
aquestes bases, d’acord amb la baremació i puntuació establerta en el punt 7è i
d'acord amb la disponibilitat pressupostària.
Els procediments d’aprovació de les bases, així com de sol·licitud i atorgament
fins a la resolució que posi fi al procediment administratiu, no restaran suspesos
d'acord amb l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial Decret
463/2020 de 14 de març.

9. Justificació, acceptació i pagament de la subvenció

L’acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la
sol·licitud. A tal efecte, un cop notificada la resolució d’atorgament de la
subvenció, si els beneficiaris no estan interessats en percebre la subvenció
concedida, disposaran d’un termini de deu dies hàbils per manifestar de forma
expressa la seva renúncia.
Tot l’esmentat, sense perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari
d’impugnar la resolució d’atorgament de la subvenció en els termes que estableix
la normativa vigent.
Una vegada atorgada la subvenció, i fetes les comprovacions pertinents, es
tramitarà el pagament d’una bestreta del 60% de la subvenció concedida.
La resta de l’ajut (40%) es pagarà un cop presentada pel beneficiari la següent
documentació justificativa de les despeses i verificada aquesta documentació per
l’ajuntament, calculant la regularització dels imports que correspongui:
-

Model normalitzat de justificació que es podrà trobar a la seu electrònica
de l’ajuntament (www.cardona.cat).
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La tramitació del pagament dels ajuts s’iniciarà a partir de la notificació de la
resolució definitiva d’atorgament. El pagament corresponent es realitzarà
directament al beneficiari/a de l’ajut.

-

Documents acreditatius de la despesa i del pagament del lloguer de
l’habitatge o de la hipoteca
Documents acreditatius de la despesa i del pagament dels subministres
objecte de l’ajut
Declaració responsable on es faci constar que no han variat les
circumstàncies econòmiques i sòcio-laborals de la unitat familiar
beneficiària dels ajuts i per les quals es va concedir la subvenció.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se abans del dia 30 de setembre
de l’any en curs.
En el cas de que s’hagi produït alguna modificació en les circumstàncies inicials
que van provocar la concessió de la subvenció dins el període atorgat i que
aquesta modificació suposi una variació en els barems pels quals es va concedir
l’ajut d’acord amb el punt 7è d’aquestes bases, es reduirà l’ajut concedit de
forma proporcional tenint en compte el moment en que han variat aquestes
circumstancies i per quins imports.

10. Deficiències en la justificació

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa
aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per
tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a
comptar des de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho
es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de
reintegrament del pagament que s’hagi avançat.

11. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de la subvenció estan obligats a:
-

-

Complir amb totes les condicions establertes en aquestes bases i en la
respectiva convocatòria.
Comunicar a l’Ajuntament si es produeix un canvi de les circumstàncies
que han motivat la concessió de la subvenció: canvi en els ingressos de la
unitat familiar, nou contracte laboral, etc.
Trobar-se al corrent de llurs obligacions fiscals i tributàries amb la
Seguretat Social, amb l'Agència Tributària i amb la hisenda municipal.
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En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui,
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el
seu pagament.

-

-

Facilitar les actuacions de comprovació i control financer, així com a la
documentació complementària que es requereixi a tal efecte, i també
qualsevol altre actuació de comprovació que puguin realitzar els òrgans de
control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant la informació
que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
Comunicar a l’ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajudes o
ingressos que financin les activitats subvencionades.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les
actuacions de comprovació i control.

12. Compatibilitats amb altres subvencions
Amb caràcter general les prestacions econòmiques previstes en aquesta
convocatòria no són incompatibles amb ajudes concedides per altres
administracions, tenint, en tot cas, el caràcter de complementàries d’aquestes,
amb les següents excepcions:
a) Pel seu caràcter extraordinari, finalista i no periòdic serà incompatible la
concessió de prestacions econòmiques amb el gaudiment gratuït de
serveis que cobreixin les mateixes necessitats, resultant compatibles
únicament quan presentin diferent naturalesa i atenguin aquesta finalitat.
b) Igualment seran incompatibles amb les ajudes concedides per altres
entitats que siguin de la mateixa naturalesa, abast, quantia i/o finalitat,
excepte que es sol·licitin per períodes de temps diferents.

-

els ajuts per a la mateixa finalitat (lloguer i subministres) previstos a les
bases reguladores de les prestacions socials de caràcter econòmic de
l’Ajuntament de Cardona aprovades per acord del Ple de data 16 de
novembre de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 28
de desembre de 2017

-

amb els ajuts al pagament del lloguer per a joves i nous empadronats
previstos a les Bases reguladores aprovades per acord del Ple en data 30
de maig de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 20
de juliol del 2017.

13. Revocació i reintegrament de la subvenció
L’Ajuntament podrà anul·lar totalment o parcial la subvenció atorgada quan la
despesa no s’hagi produït en la forma prevista, quan es donin alteracions de les
condicions que van determinar la seva concessió o quan s’incorri en alguna de
les causes que s’especifica a l’article 37 de la Llei General de Subvencions.
També s’haurà de fer en els següents casos:
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Tampoc seran compatibles amb:

-

Per d’incompliment de les condicions i obligacions imposades als
beneficiaris d'acord amb el que es disposa en aquestes bases.
Per decisió del beneficiari. La renúncia ha de ser prèvia al cobrament
de la subvenció. En cas contrari, ha de fer el reintegrament de les
quantitats percebudes.

En cas de manca de justificació o de concurrència de les causes de reintegrament
previstes a la normativa aplicables es produirà la pèrdua del dret total o parcial
de la subvenció atorgada i podrà ser motiu de revocació de conformitat i amb el
procediment establert a la normativa d'aplicació.
En cas de canvi de circumstancies dins el període en que es rep l’ajut, es
produirà la reducció proporcional de l’ajut atorgat i el reintegrament, si és el cas,
de les quanties percebudes des de que es van produir les noves condicions.
L'Ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes pel
beneficiari juntament amb l'interès de demora des del moment del pagament de
la subvenció i fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

14. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la
LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions
de l’Ajuntament.

15. Tractament de dades personals i confidencialitat dels ajuts concedits

16. Revisió d’actes
La revisió dels ajuts de la convocatòria correspon a l’òrgan competent i, prèvia
comunicació a la part interessada, podrà efectuar-se d’ofici.
La revisió d’ofici s’efectuarà quan l’òrgan competent tingui coneixement de
circumstàncies susceptibles de modificar el dret als ajuts de la convocatòria de
les condicions que determinen el seu reconeixement i fixació de la quantia.
En cas que l’Ajuntament detecti una situació de frau, se li reclamaran totes les
quanties concedides, sense perjudici de les possibles accions, fins i tot penals,
que es puguin exercir per part de l’Ajuntament
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Amb la presentació de la instància dels ajuts de la convocatòria a l’Ajuntament,
la part interessada dona el seu consentiment al tractament de les dades de
caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que són necessàries per a la
tramitació del corresponent expedient, d’acord amb la normativa vigent.

17. Règim supletori
En allò que no es preveu expressament en aquestes bases són d’aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions,
la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, les Bases d’execució del
Pressupost de l’exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i la resta de legislació
concordant.

18. Disposició final
Les presents bases entraran en vigor a partir del termini de deu dies hàbils
comptats a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la corporació en aplicació de l’article 124.2 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals i de l’article 33 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, en tant que se’n promou la tramitació d’urgència. Es publicarà una
referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, estaran a disposició dels interessats a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Cardona.
L’Alcalde-President
Ferran Estruch i Torrents
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Aquestes bases han estat aprovades en el Ple ordinari del dia 7 de maig de 2020.

