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PROXECT
TO DE ORD
DENANZA REGULADO
R
RA DAS BA
ASES DAS AXUDAS PARA
P
EMERXENCIAS SOCIAIS DO
O CONCELL
LO DE FOZ

nto lexislativ
vo
Fundamen
O Concello de Foz asume
a
as co
ompetencias
s que establlecen o artig
go 25.2.k) da
d Lei
85, de 2 de abril,
a
reguladora das base
es do réxime
e local, o artigo 80 da Lei 5/1997, do 22 de
7/198
xullo,, de Adminisstración Loca
al de Galicia,, e os artigos
s 4 e 8.3 da Lei 4/1993, do 14 de ab
bril, de
Servizos Sociais da Comunidade Autónoma de Galicia, adema
ais da Lei 38
8/2003, do 17 de
ncións. Por iso, establec
ce a normativa que reccolle a regulación
novembro, Xeral de Subven
an en
básicca das presstacións parra emerxenccias sociais,, destinadass a persoass que estea
situaccións carencciais.
Artigo 1.º..-O concepto
o das axuda
as para eme
erxencias so
ociais.
As axudass para emerxxencias sociiais son as disposicións
d
pecuniariass que cumprran os
requisitos que sin
nala o artigo 2.1 da Lei xe
eral de subv
vencións e qu
ue realice o C
Concello de Foz a
as físicas para
p
paliar situacións carenciais
c
transitorias e imprevista
as ou
favor de persoa
pcionais, asíí como para previr o seu agravamento.
excep
Será incom
mpatible a co
oncesión da axuda económica coa prestación
p
grratuíta de servizos
que cubran
c
as me
esmas necessidades.
Estas axudas tamén serán en to
odo caso incompatibles con calque
era outras para
p
a
mesm
ma finalidade
e que podan
n conceder outras
o
Admin
nistracións Públicas
P
ou privadas, e so se
conce
ederán ata os
o límites con
nsignados en
n cada mom
mento nas partidas 313.48
8901 e 422.4
48901
dos corresponde
c
ntes Orzamentos Xeraiss municipais
s de cada exercicio,
e
e e
en ningún caso a
axuda
a concedida será superior ao gasto efecttivamente realizado,
r
xxustificado e /ou
orzam
mentado polo
o unidade familiar solicita
ante.
Artigo 2.º..-O ámbito subxectivo
s
d aplicació
de
ón (beneficia
arios).
1. A prese
ente normatiiva regula a xestión das
s axudas pa
ara emerxen
ncia social que lle
conce
eda o Conce
ello de Foz ás persoas físsicas que cumpran os se
eguintes requ
uisitos:
Ter a resid
dencia acreditada no Con
ncello de Foz
z cunha antig
güidade míniima de 1 ano
o.
Ser maior de idade ou menor eman
ncipado con cargas familliares.
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Percibir a unidade fam
miliar uns ing
gresos anuais inferiores ao
a disposto en cada cas
so no
artigo
o cinco das presentes
p
ba
ases.
2. Posibless beneficiario
os das axuda
as de emerxe
encia social:
Poderán beneficiarse
b
destas axud
das as perso
oas físicas que
q
se indica
aron máis arriba,
consiideradas ind
dividualmente
e ou como membros dunha
d
unidad
de familiar. Para os efe
ectos
desta
a ordenanza
a, enténdese
e como unidade familia
ar o núcleo
o de convive
encia que estea
e
comp
posto por dúa
as ou máis persoas
p
vinculadas por matrimonio
m
o por outra fforma de rela
ou
ación
estab
ble análoga á conxugal, por parente
esco de consanguinidade ata o seg
gundo grao e por
afinid
dade ata o te
erceiro grao.
No caso de
d que o Con
ncello lle con
nceda a axu
uda á unidad
de familiar, o
os seus mem
mbros
integrrantes non poderán beneficiarse
b
de axudas
s de emerrxencia sociial considerradas
individualmente. No caso de
e que queirran optar ind
dividualmentte a estas a
axudas, deb
berán
ular por escrito a declaración de exclu
usión da unid
dade familiar.
formu
Artigo 3.º..-A finalidad
de das axuda
as (ámbito obxectivo).
o
As axudass de emerxencia sociall teñen com
mo finalidade
e paliar situacións care
enciais
transitorias e imp
previstas ou excepcionais, así como prever o seu agravamento. En particular,
nderán a cu
ubrir o financiamento to
otal ou parcial dos gastos derivados das
estass axudas ten
seguintes situació
óns:
Situacións de ingresos insuficie
entes, que provocan unha
u
situación tempora
al de
insufiiciencia de re
ecursos econ
nómicos para
a cubrir as necesidades primarias.
Situacións de necesida
ade provocad
das por catá
ástrofes, epid
demias, intoxxicacións e outras
o
análo
ogas de cará
ácter excepccional que prrovoquen difficultades pa
ara satisfacerr as necesid
dades
prima
arias.
Artigo 4.º..-As clases e as contías
s máximas das
d axudas..
A) Dentro dos
d termos do
d artigo anterior establé
écense as se
eguintes clases de axudas:
Manutenc
ción: Durante
e tres mesess consecutivo
os ou ben un
nha vez cada
a dous mese
es ao
longo
o do ano, atta o tope máximo
m
anua
al de 175,00
0 euros por unidade fam
miliar. Entén
ndese
incluíído dentro do
o concepto de
d manutencción o leite maternizado.
m
Neste caso, a contía má
áxima
por unidade familiar fixase en
n 225,00 euro
os
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Medicació
ón: Durante tres meses consecutivos ou ben un
nha vez cada
a dous mese
es ao
longo
o do ano ata
a un tope máximo
m
anua
al de 200,00 euros. Enté
éndese inclu
uído dentro deste
d
conce
epto o materrial oftalmoló
óxico e bucod
dental.
Gastos de
d vivenda: Contía má
áxima anua
al por unida
ade familiarr: 200,00 euros.
e
Trata
arase de repa
aracións que
e se conside
eren básicas para o dese
envolvemento
o mínimo da
a vida
familiiar, segundo podan apreciar os servizzos Sociais municipais.
m
cións (enerx
xía eléctrica
a, auga, gas)): Contía má
áxima
Non pagamento de subministrac
anual por unidade
e familiar: 12
25,00 euros.
Gastos de
e transporte
e para asisttir a tratame
entos de reh
habilitación d
de toxicoma
anías:
Contíía máxima anual por unid
dade familiarr: 125,00 eurros
z que
Pagamentto de activiidades socioculturais organizadass polo Conccello de Foz
sexan
n precisas para a integra
ación social, especialmen
nte dos men
nores: ata un
n tope máxim
mo de
150,0
00 euros ao ano.
a
Becas parra material escolar:
e
Con
ntía máxima anual por unidade familiar. Neste ca
aso o
destin
natario deste
e material escolar
e
deberá cursar os
s seus estud
dos en centrros radicado
os no
Conccello de Foz de ensino obrigatorio
o
in
ncluída educ
cación infantiil, salvo causa xustificad
da de
impossibilidade po
or razóns que
e deberán se
er apreciada
as no seu ca
aso polos Se
ervizos Socia
ais do
Conccello:
0,00 euros
Educación infantil: 200
50,00 euros
Educación primaria: 15
os
Educación secundaria:: 250,00 euro
ntía máxima anual por un
nidade familiar 550,00 eu
uros
Comedor escolar: con
oncesión desta axuda teranse
t
en conta adem
mais dos req
quisitos xenéricos
Para a co
recolllidos nesta Ordenanza
O
os seguintes:
So se conccederá para comedores escolares
e
de
e colexios pú
úblicos
Con caráccter previo será requisiito necesario
o facer o posible
p
para
a o traslado
o dos
escollares a centrros públicos que
q conten con
c servizo de
d comedor gratuíto
g
So se con
ncederá esta
a axuda can
ndo sexa pre
eciso para lograr
l
a con
nciliación da vida
laborral e familiar apreciada po
olos Servizoss Sociais mu
unicipais.
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As potencciais axudas por este co
oncepto será
án estudada
as de xeito independentte ás
dema
ais e resoltass favorablem
mente cando, aínda incum
mprindo os límites
l
do arrtigo cinco de
estas
basess, a criterio dos servizoss sociais mu
unicipais exis
stan caracte
erísticas/cond
dicións que así o
aconssellen (impre
escindible pa
ara conciliación de vida la
aboral e familiar...)
Violencia

de

xénerro:

Aloxam
mento

de

urxencia,
u

m
manutención

e

gastos
s

de

desprrazamento en casos de
d violencia
a de xénerro ata que se faga ccargo o se
ervizo
corre
espondente da
d Comunida
ade Autónom
ma cun límite revisable de
e 5 días e un
n importe má
áximo
por día
d de 80,00 euros, que poderá
p
aume
entarse en casos excepccionais tras a apreciación
n dos
Servizos Sociais municipais.
No caso de
e que a axud
da de emerxxencia social se conceda
a a unha perssoa física, pa
ara os
único
os efectos de
e determinarr as contías máximas do
o apartado anterior
a
deste
e artigo, así como
para a determinar as contías concretas segundo o arrtigo seguinte
e, o Concello
o entenderá que a
oa física beneficiaria consstitúe unha unidade
u
famiiliar integrada
a por un únicco membro.
perso
A cantidad
de global perrcibida por todos os con
nceptos ante
eriores non p
poderá superar no
cómp
puto anual oss 550,00 euros.
B) O Conccello poderá conceder a axuda
a
se ha
ai unha situacción de emerxencia socia
al que
faga preciso un tipo de solución distinta das
d incluídas no apartado
o anterior deste artigo, se
empre
c
as circunstan
ncias do artiigo 3 desta ordenanza e sempre q
que a persoa
a que
que concorran
solicita a axuda xustifique a necesidade
e mediante un
u informe do
d Departam
mento de Servizos
ais. A contía
a máxima da axuda se
erá aquela que
q
correspo
onda á sinalada no apa
artado
Socia
anterrior coa que teña unha maior
m
similitud
de, ou aquella que razoa
ablemente e dentro dos límites
anterriores se dete
ermine poloss Servizos So
ociais municipais.
Artigo 5.º..-Os coeficie
entes de ponderación da
d contía tottal.

aso as cantidades máximas determ
minadas no artigo
a
O Concello modulará en cada ca
anterrior aplicando
o os coeficientes que figu
uran no aparrtado seguintte deste artig
go e que ate
enden
a:
A porcenta
axe que representan os ingresos da unidade
u
familiar pondera
ados polo número
de membros e cu
un límite máxximo de ingrresos en fun
nción de dete
erminadas po
orcentaxes sobre
s
al vixente en
n cada mome
ento.
salario mínimo intterprofesiona
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Coefficientes:

% de
e ingresos mensuais
m
da
a unidade familiar dun so
s membro co
c limite do
o 50% do
S.M.I. (312,00 € en
e 2009)

CI

Entre
e 80 e 100 % do importe do 50 % do SMI
S

0,20

Entre
e 60 e 80 % do
d importe do 50 % do SMI
S

0,40

Entre
e 40 e 60 % do
d importe do 50 % do SMI
S

0,65

Entre
e 20 e 40 % do
d importe do 50 % do SMI
S

0,85

Entre
e 0 e 20 % do
o importe do 50 % do SM
MI

1

% de
e ingresos mensuais
m
da
a unidade familiar de do
ous membro
os co limite do 49% do
CI
S.M.I. por cada un
u (612,00 € en 2009)
Entre
e 80 e 100 % do importe do 49 % do SMI
S por cada membro

0,20

Entre
e 60 e 80 % do
d importe do 49 % do SMI
S por cada membro

0,40

Entre
e 40 e 60 % do
d importe do 49 % do SMI
S por cada membro

0,65

Entre
e 20 e 40 % do
d importe do 49 % do SMI
S por cada membro

0,85

Entre
e 0 e 20 % do
o importe do 49 % do SM
MI por cada membro
m

1

% de
e ingresos mensuais
m
da
a unidade familiar de tre
es membros
s nas que ex
xista
descendente (fillo/a) a cargo
o co limite do
d 48% do S.M.I.
S
por ca
ada un (900,00 € en
2009))

CI

Entre
e 80 e 100 % do importe do 48 % do SMI
S por cada membro

0,20

Entre
e 60 e 80 % do
d importe do 48 % do SMI
S por cada membro

0,40

Entre
e 40 e 60 % do
d importe do 48 % do SMI
S por cada membro

0,65

Entre
e 20 e 40 % do
d importe do 48 % do SMI
S por cada membro

0,85

Entre
e 0 e 20 % do
o importe do 48 % do SM
MI por cada membro
m

1

% de
e ingresos mensuais
m
da
a unidade familiar de ca
atro membro
os nas que e
existan
descendentes (fillo/a) a carg
go co limite do 39,66% do S.M.I. po
or cada un (990,00 € en CI
2009))
Entre
e 80 e 100 % do importe do 39,66 % do
d SMI por cada
c
membro
o

0,20

Entre
e 60 e 80 % do
d importe do 39,66 % do
o SMI por ca
ada membro

0,40

Entre
e 40 e 60 % do
d importe do 39,66 % do
o SMI por ca
ada membro

0,65

Entre
e 20 e 40 % do
d importe do 39,66 % do
o SMI por ca
ada membro

0,85

Entre
e 0 e 20 % do
o importe do 39,66 % do SMI por cad
da membro

1

% de
e ingresos mensuais
m
da
a unidade familiar de cin
nco membro
os nas que existan
descendentes (fillo/a) a carg
go co limite do 34,90% do S.M.I. po
or cada un (1.089,00 €
en 20
009)

CI

Entre
e 80 e 100 % do importe do 34,90 % do
d SMI por cada
c
membro
o

0,20

Entre
e 60 e 80 % do
d importe do 34,90 % do
o SMI por ca
ada membro

0,40

Entre
e 40 e 60 % do
d importe do 34,90 % do
o SMI por ca
ada membro

0,65

Entre
e 20 e 40 % do
d importe do 34,90 % do
o SMI por ca
ada membro

0,85

Entre
e 0 e 20 % do
o importe do 34,90 % do SMI por cad
da membro

1
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% de
e ingresos mensuais
m
da
a unidade familiar de se
eis membros
s nas que ex
xistan
descendentes (fillo/a) a carg
go co limite do 32% do S.M.I. por cada
c
un (1.197,90,00 €
en 20
009)

CI

Entre
e 80 e 100 % do importe do 32 % do SMI
S por cada membro

0,20

Entre
e 60 e 80 % do
d importe do 32 % do SMI
S por cada membro

0,40

Entre
e 40 e 60 % do
d importe do 32 % do SMI
S por cada membro

0,65

Entre
e 20 e 40 % do
d importe do 32 % do SMI
S por cada membro

0,85

Entre
e 0 e 20 % do
o importe do 32 % do SM
MI por cada membro
m

1

A partire
es de seis
s membros
s, o límite de ingresos por u
unidade familiar
incre
ementarase nun 10% po
or cada mem
mbro compu
utable.
o dos ingres
sos.
Artigo 6.º..-O cómputo
Para os effectos do previsto no arttigo 5, o cóm
mputo dos in
ngresos das posibles pe
ersoas
beneficiarias da axuda de emerxencia social,
s
o Concello terá en
e conta en
n principio a base
erradeira decclaración do
o IRPF, min
norado no mínimo
m
perssoal e familiar do
impoñible da de
impossto. No caso
o de que a persoa que
e solicita a axuda
a
non estea
e
obriga
ada a presen
ntar a
decla
aración do IR
RPF ou ben
n desta se desprenda
d
que non pon
n claramente
e de manifes
sto os
ingresos que perrcibe o bene
eficiario, acre
editará os ing
gresos anua
ais a través, das certifica
acións
on obrigatorriedade de declaración
d
de IRPF on
nde consten os ingreso
os percibidos
s, das
de no
nóminas, dos cerrtificados do INEM, dos certificados
c
da
d Seguridade Social so
obre a vida la
aboral
as percepció
óns de subve
encións, dass certificación
ns de xuros bancarios o
ou dos derrad
deiros
ou da
move
ementos ban
ncarios e/ou de calquera outra forma que o Conccello conside
ere necesaria
a para
acred
ditar os ingre
esos.
O concello
o de Foz inve
estigará e inspeccionará
á de xeito rigoroso a vera
acidade dos datos
econó
ómicos ache
egados/decla
arados poloss solicitantes
s así como a ocultación
n ou falsidad
de de
calqu
uera outras fontes
f
de ing
gresos non declaradas
d
(rendas,
(
xuro
os...) e a tal efecto cons
stituirá
unha Comisión de
d Seguimen
nto da que fo
ormarán parrte a Concelleira de servvizos Sociais
s e os
esentantes do
o resto dos grupos
g
políticcos municipa
ais que se de
esignen.
repre
Artigo 7.º..-As obrigas
s dos benefiiciarios.
As persoas beneficiarias das axud
das de emerxencia socia
al que outorg
gue o Conce
ello de
Foz quedarán
q
so
ometidas ás obrigas xerrais regulada
as no artigo 14 da Lei 3
38/2003, xeral de
subve
encións,espe
ecialmente a xustificación que se
e someterá ao disposto
o nas Base
es de
Execución dos Orzamentos Xerais
X
sobre a materia, ás que poida recoller a Ordenanza xe
eral de
encións que aprobe no seu caso o Concello de
e Foz ou as Bases regu
uladoras dos
s seus
subve
Orzamentos Xera
ais, así como
o ás seguinte
es obrigas es
specíficas:
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Ao cumprrimento das condicións que o Co
oncello poida
a establecer no acordo
o da
conce
esión da axu
uda e que va
aian destinad
das a que poidan supera
ar a situació
ón de emerxe
encia
socia
al que motivo
ou a concesió
ón da subven
nción.
Á escolarizzación dos menores
m
que se atopen en
e idade de ensino
e
obriga
atorio.
Artigo 8.º..-A tramitación.
A tramitaciión das axud
das de emerxxencia sociall axustarase ao seguinte procedemen
nto:
Inicio: O procedemen
nto iniciarase
e mediante unha
u
solicitu
ude do interresado en ob
bter a
axuda
a de emerxe
encia social. O interesad
do dirixirá a solicitude ao
o alcalde do Concello de
e Foz.
Coa solicitude
s
achegará a documentación
n que acreditte a situación
n de carencia
a.
t
a solicitude ao
a Departam
mento de Serrvizos Socia
ais. O
Instrución: O alcalde trasladará
técnicco/a dese departamento
d
o emitirá o correspondente informe
e-proposta, no que valo
orará
debid
damente a siituación que o interesado acreditou documentalm
d
mente. Adem
mais no inforrme o
técnicco ou a técn
nica do Depa
artamento de
e Servizos Sociais
S
cuanttificará inicia
almente o importe
da axxuda.
e, o Departtamento de Servizos Sociais
S
Unha vez que estea completo o expediente
remitirallo ao interventor municipal para a súa fiscaliza
ación previa.
n: Logo de que o interven
ntor municipal realice a fiscalización
f
previa, remittiralle
Resolución
o exp
pediente ao alcalde (ou
u ao órgano que nese momento te
eña delegada
a a compete
encia
segundo a Ordenanza Xeral de Subven
ncións ou as
s Bases de Execución dos Orzame
entos
e dite a corresspondente re
esolución ad
dministrativa.
Xeraiis), para que
Disposició
ón final.
De conform
midade co que
q
dispón o artigo 70.2 da Lei 7/8
85, regulado
ora das bases do
réxim
me local, esta
a ordenanza
a entrará en vigor unha vez que o Concello
C
pub
blique o seu texto
íntegro no Boletín
n Oficial da Provincia
P
e logo de que transcorra o prazo de qu
uince días hábiles
ue se refire o artigo 65.2 desa lei.
ao qu

0 de maio de 2009
Foz, 06

O Alcalde.
Asdo.: Jossé María Garrcía Rivera

