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Administració Local
2015-03089
Ajuntament de Reus
Serveis Socials
ANUNCI
La Junta de Govern Local de la Corporació, en sessió de data 13 de febrer de 2015, aprovà inicialment les bases
que han de regir la concessió de subvencions per contribuir a evitar la pobresa energètica a la ciutat de Reus.
Les bases que es publiquen íntegrament en el present anunci, se sotmeteren a informació pública mitjançant la
inserció del pertinent anunci al Butlletí Ocial de la Província número 42 de data 20 de febrer de 2015 i en el tauler
dedictes de la corporació, sense que shi hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa les citades
bases han restat denitivament aprovades.
Igualment, mitjançat decret de la regidora delegada de lÀrea de Benestar Social de data 19 de març de 2015, sha
aprova la convocatòria i el barem econòmic de les subvencions referenciades per a lhivern 2014/15. El període
de consum denergia de gas i llum subvencionable és dels mesos de desembre de 2014 a març de 2015, ambdós
inclosos.
La despesa municipal màxima disponible de la present convocatòria en latorgament de la concessió de subvencions
per contribuir a evitar la pobresa energètica a la ciutat de Reus, és de 100.000,00, xifra que simputa a la partida
308122-2310202-489, del pressupost municipal de despeses de lany 2015. Aquesta dotació podrà ser ampliable
en funció de les necessitats i de les disponibilitats pressupostàries.
Les sol·licituds es podran formular a partir de lendemà de la publicació daquest anunci de convocatòria al Butlletí
Ocial de la Província i ns el 30 dabril de 2015.
La noticació de la resolució de concessió o denegació de les subvencions sol·licitades, sefectuarà mitjançant
publicació al tauler electrònic municipal, dins de la Seu Electrònica. Simultàniament a la publicació al tauler indicat,
es podrà publicar la resolució referida a les respectives escoles, i senviarà als sol·licitants un avís per SMS o correu
electrònic, informant-los de la publicació de la resolució.
BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER CONTRIBUIR A EVITAR LA POBRESA ENERGÈTICA
A LA CIUTAT DE REUS.

2.- Destinataris o beneciaris
Podran ser destinataris daquestes subvencions les persones físiques que compleixin els requisits establerts en
aquestes bases.
Requisits per poder sol·licitar la subvenció:
- Residir i estar empadronat a Reus amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius, i que han de ser
immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
- Estar empadronat a limmoble destinat a ús dhabitatge sobre el qual es sol·licita la subvenció, sense ostentar la
titularitat o drets reals sobre cap altre habitatge, a la data de la sol.licitud.
- Ostentar qualsevol títol o dret legítim que empari la residència a limmoble pel qual se sol·licita la subvenció.
- No superar la unitat de convivència, entenent com a tal, totes les persones que conviuen i estan empadronades
en el mateix immoble, els llindars de renda que es determinin en la convocatòria corresponent.
Les respectives convocatòries podran xar altres requisits complementaris als establerts en les presents bases.
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1.- Objecte de les bases
Aquestes bases tenen per objecte estructurar i xar els criteris i el procediment per a la concessió de les subvencions
individuals a les famílies que es trobin en situació de necessitat socioeconòmica per atendre les despeses de
subministraments denergia elèctrica i de gas per a mantenir la seva llar en condicions mínimes de temperatura,
enllumenat en quantitat sucient per atendre els mínims necessaris per viure-hi amb dignitat a la pròpia llar.
Latorgament de les subvencions que es regeixen per aquestes bases, es regirà pels principis de publicitat,
transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
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3.- Administració atorgant
Aquestes subvencions satorguen per lAjuntament de Reus, el qual nassumirà el pagament mitjançant fons propis,
que aniran a càrrec de les partides pressupostàries que sespeciquin en la convocatòria corresponent.
4.- Compatibilitat de les subvencions
La percepció duna subvenció en aplicació daquestes bases és incompatible amb la percepció daltres subvencions
o ajuts per al mateix objecte i període de consum energètic, que vindrà marcat a la convocatòria corresponent,
atorgats per qualsevol Administració o ens, públic o privat.
La percepció duna altra subvenció pel mateix concepte facultarà a lAjuntament per efectuar la revocació de la
subvenció concedida i exigir, si sescau, el seu reintegrament, sens perjudici de les facultats per iniciar, si sescau,
el corresponent procediment sancionador.
5.- Sol·licituds
Per poder optar a una subvenció, les persones interessades hauran de formalitzar una sol·licitud, que presentaran
en el Registre General de la Corporació, a la plaça Mercadal, número 1, o per qualsevol de les formes previstes
en larticle 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú.
Les sol·licituds shauran de fer en el model normalitzat que lAjuntament tindrà a disposició de la ciutadania a
lOcina dAtenció al Ciutadà (OAC); els sol·licitants també es podran descarregar lesmentat model normalitzat a
la pàgina web www.reus.cat.
- A més de la documentació que sespeciqui en les respectives convocatòries, amb les sol·licituds shaurà
dacompanyar la següent:
- Justicants econòmics de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys, que vindran indicats
a la convocatòria corresponent.
- DNI i/o passaport del/la sol·licitant.
- Volant dempadronament (que sincorporarà a la sol·licitud pel personal municipal en el moment de presentarla).
- Factura, rebut o qualsevol altre document de valor probatori equivalent amb validesa en el tràc jurídic mercantil
o amb ecàcia administrativa, del consum energètic del qual es sol·licita la subvenció.
- Document que acrediti el títol o dret legítim de residència a limmoble.

Lòrgan instructor podrà sol·licitar qualsevol altra documentació que es consideri necessària per tal que resulti
acreditat que el sol·licitant compleix els requisits adients per esdevenir beneciari.
Si algun dels documents requerits ja ha estat prèviament aportat a lAjuntament per part del sol·licitant (i no han
transcorregut més de cinc anys des de la nalització del procediment en el qual es van presentar), aquests no shauran
daportar, si bé shaurà de fer constar la data i lòrgan o dependència on van ser presentats, i shaurà de fer constar
mitjançant una declaració responsable que la informació continguda en la documentació continua essent certa.
Tampoc no serà preceptiva la presentació daquells documents emesos per altres Administracions i dels quals
lAjuntament, en virtut dels convenis que ha formalitzat amb aquelles, en té accés per a la seva consulta. En aquest
cas, els sol·licitants i la resta de persones afectades hauran dautoritzar de forma expressa laccés a les dades
que ostenten aquestes altres Administracions. Els corresponents anuncis on es publiciti la convocatòria daquestes
subvencions determinaran aquells documents susceptibles de no ésser presentats en virtut daquest paràgraf.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases o en la corresponent convocatòria, es requerirà
linteressat perquè lesmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fa sel tindrà per
desistit de la seva sol·licitud, un cop shagi dictat la corresponent resolució.
6.- Termini de presentació de sol·licituds de subvenció
Les sol·licituds es podran presentar en el termini que estableixin les respectives convocatòries anuals.
La mera presentació duna sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.
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Els següents documents estaran incorporats en el model normalitzat de la sol·licitud:
- Una declaració on es faci constar que no concorre cap dels supòsits que impedeixen obtenir la condició de
beneciari, i si shan sol·licitat i/o obtingut altres ajuts o subvencions o si es pretenen sol·licitar, i amb el compromís
de comunicar a lAjuntament la percepció de qualsevol ajut o subvenció.
- Una declaració del sol·licitant conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries, davant la Seguretat
Social i davant la hisenda municipal.
- Un document de compromís de complir la resta de condicions i càrregues derivades de la concessió de la
subvenció.
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7.- Imports de les subvencions.
Els imports de les subvencions que poden percebre els beneciaris es xaran en les corresponents convocatòries.
8.- Tramitació de les sol·licituds de subvencions
El departament de Serveis Socials podrà vericar, prèviament, en una fase de pre-avaluació, les condicions
imposades per adquirir la condició de beneciari de les subvencions previstes en aquestes bases, i requerir als
sol·licitants els documents complementaris que consideri necessaris per tal de conèixer de forma adequada les
circumstàncies concurrents en cada cas.
La instrucció del procediment per a latorgament de les subvencions previstes en aquestes bases correspon al
departament municipal de Serveis Socials de lAjuntament de Reus, que emetrà els informes tècnics pertinents.
9.- Resolució i noticacions de les subvencions
Selevarà proposta al Regidor/a competent en matèria de Benestar Social , per tal que resolgui sobre la concessió
de les subvencions.
El termini que es disposa per emetre resolució és de tres mesos a comptar des de lendemà de la data de nalització
de la presentació de les sol·licituds de la subvenció. Transcorregut aquest termini sense que lòrgan competent hagi
resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió
de la subvenció.
Dacord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, daccés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i de larticle 59
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, la noticació de les resolucions de concessió o denegació es substituirà per la publicació al
tauler electrònic municipal, dins de la Seu Electrònica (www.reus.cat) i en el tauler dedicte de lAjuntament ubicat
en lOcina dAtenció Municipal a la Pl. Mercadal 1 de Reus.
Les respectives convocatòries podran establir sistemes alternatius de noticació de la resolució dictada en els
termes previstos a larticle 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu comú.
10.- Pagament de la subvenció
El pagament daquestes subvencions podrà efectuar-se directament al beneciari/ària o bé, tal i com disposa larticle
30 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, aquestes podran abonar-se,
preferentment, als subministradors dels serveis energètics.
El departament de Serveis Socials establirà per a cada cas la modalitat de pagament. Si bé, atesa la naturalesa
de la nalitat a la qual es destina lajuda, i a efectes de garantir el destí de la mateixa; el pagament es realitzarà
directament al proveïdor o subministrador del bé o servei, en la mesura que sigui possible.

12.- Acceptació de la subvenció
Lacceptació de la subvenció atorgada en els termes previstos a la base anterior es presumeix. A tal efecte, si els
beneciaris, noticada la resolució datorgament de la subvenció, renuncien a la subvenció concedida, disposaran
dun termini de deu dies hàbils per expressar a lens concedent la seva renúncia. Tot lesmentat, sense perjudici
del dret que ostenta leventual beneciari dimpugnar la resolució datorgament de la subvenció en els termes que
estableix la normativa vigent.
13.- Obligacions dels beneciaris.
Atorgada la subvenció, els beneciaris estan obligats a:
a) Informar de qualsevol canvi que es produeixi tant en la prestació dels serveis com en la situació personal, familiar,
social o econòmica de la unitat de convivència.
b) Sotmetres a les actuacions de comprovació i control nancer que realitzi lAjuntament.
c) Assistir a les sessions de naturalesa informativa i/o formativa que, en el seu cas, organitzi lAjuntament de Reus
en matèria deciència energètica i consum responsable, adreçades als beneciaris de les subvencions que es
regulen en aquestes bases.
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11.- Disponibilitat pressupostària
En tot cas, latorgament de subvencions resta subjecta a lexistència de disponibilitat pressupostària per a lexercici
corresponent, de conformitat amb limport màxim establert en les respectives convocatòries o en les seves
ampliacions.
En cas que el nombre de sol·licituds amb dret a subvenció suposi un import superior al pressupost disponible, de tal
manera que el crèdit pressupostari sigui insucient per atendre la totalitat de les sol·licituds en els imports indicats
a la convocatòria, la Regidoria delegada de lÀrea de Benestar Social realitzarà la distribució de les subvencions
atenent lordre de presentació de sol·licituds.
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d) Sotmetres a una Auditoria energètica si la seva sol·licitud queda inclosa en el seguiment deciència energètica
que pugui fer lAjuntament en el marc de la Taula de Pobresa energètica.
e) Sotmetre, si sescau, lhabitatge on viuen a una auditoria energètica si saprecia que el consum energètic de gas
i/o electricitat és excessiu atenent el nombre de persones empadronades a limmoble.
Lincompliment daquestes obligacions serà motiu de la pèrdua de la subvenció i, si sescau, en procedirà el
reintegrament.
14.- Facultats de lAjuntament
LAjuntament, a través del departament de Serveis Socials, té la facultat dinspeccionar en tot moment que la
subvenció sigui destinada a la nalitat per a la qual fou concedida. Així mateix, en qualsevol moment pot sol·licitar a
la persona o entitat subvencionada documentació complementària de la presentada pels beneciaris, i dexercitar,
per si mateix o per part de la Intervenció municipal, les mesures de control nancer que sescaiguin
Així mateix, des de lesmentat departament es podrà instar la incoació dels procediments sancionadors que
legalment corresponguin, si arran daquesta activitat de comprovació es detecta la comissió dalguna infracció en
matèria de subvencions per part del beneciari.
15.- Protecció de dades de caràcter personal.
Dacord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels
sol·licitants seran tractades amb la nalitat de gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries
dacord amb els principis de seguretat i condencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.
Les dades de caràcter personal recollides en virtut de laplicació daquestes bases passaran a integrar-se al txer
denominat subvencions.
Els interessats podran exercir vers lAjuntament, si sescau, els seus drets daccés, recticació, cancel·lació i
oposició de les dades referenciades.
16.- Normativa daplicació supletòria
Per tot allò no previst en aquestes normes, regirà el que disposa larticulat bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual saprova el reglament que
desenvolupa la Llei de subvencions, els articles 118 i següents del Reglament dobres, activitats i serveis dels ens
locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, lordenança general de subvencions de lAjuntament de Reus
(publicada íntegrament BOP de Tarragona número 214 de data 16 de setembre de 2010) i la resta de normativa
aplicable en matèria del foment i promoció de les activitats socials i econòmiques.

BAREMS ESTABLERTS PER A LATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
PER CONTRIBUIR A EVITAR LA POBRESA ENERGÈTICA A LA CIUTAT DE REUS.
Per a la concessió de les subvencions objecte daquesta convocatòria saplicarà lindicador de renda de suciència
a Catalunya (IRSC) que estableix la Llei 2/2015, de l11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2015, que és de 7.967,73 euros anuals, de tal manera que latorgament de la subvenció està en funció del
límit dingressos de la unitat de convivència que es calcula amb la següent fórmula, de tal manera que la percepció
de la subvenció variarà en funció de la següent escala:
- Els ingressos de la unitat de convivència límit dingressos = subvenció atorgada.
- Els ingressos de la unitat de convivència > límit dingressos = subvenció denegada.
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Limport de la subvenció atorgada serà limport total de les factures corresponents als consums denergia elèctrica
i de gas dels mesos de desembre de 2014 a març de 2015, quedant exclosos els imports per recàrrecs, interessos
i/o costos de demora que shagin pogut generar.
Càlcul del límit dingressos (IRSC= 7.967,73.-)
Límit dingressos =
MEMBRES UNITAT CONVIVÈNCIA

CÀLCUL

LÍMIT INGRESSOS

1

1 IRSC

7.967,73 

2

1 IRSC

7.967,73 

3

1 IRSC+30%IRSC

10.358,05 

4 o més

1 IRSC+2(30%IRSC)

12.748,37 
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Tant el model normalitzat per realitzar la sol·licitud com el document on sespecica tota la documentació personal i
econòmica que sha de presentar estarà a disposició de la ciutadania a lOcina dAtenció al Ciutadà (OAC) i també
es podrà descarregar a la pàgina web http://www.reus.cat/tramits/beques-ajuts-i-subvencions
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EL SECRETARI GENERAL, per delegació, el cap de Servei de lAssessoria Jurídica, Josep Alberich Forns.
Reus, 23 de març de 2015.

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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