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AdministrAción LocAL
municipAL
Porto do Son

Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de emerxencia social

Aprobación definitiva de ordenanza municipal.

Ao abeiro do disposto no parágrafo no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, 
procédese á publicación do texto íntegro das modificacións acordadas á Ordenanza pola que se establecen as bases 
reguladoras das axudas de emerxencia social do Concello de Porto do Son, unha vez que se elevou a definitivo o acordo de 
aprobación inicial, e que é do seguinte teor literal:

“Modificacións da Ordenanza pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de emerxencia social do Concello 
de Porto do Son:

“1. Modifícase o apartado 2 do artigo 7, que queda redactado do seguinte teor literal:

“7.2.–Presentación de solicitudes:

O procedemento iniciarase mediante impreso de solicitude, segundo modelo oficial (anexo I), presentado no rexistro do 
Concello coa debida documentación relativa a todos os membros da unidade familiar:

– Fotocopia do DNI/NIE e/ou do libro de familia se é o caso.

– Declaración da renda do último exercicio ou certificado de imputación de rendas.

– Xustificantes dos ingresos económicos actuais a través da documentación que o órgano instrutor estime oportuno.

– Xustificación documental da necesidade pola que presenta a solicitude (orzamento do gasto, factura pendente de 
pago, prescrición médica, etc.).

– Compromiso de destinar a axuda para a finalidade para a que é concedida.

– Declaración responsable do beneficiario de que se atopa ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa seguridade 
social ou sexa debedor doutra axuda por reintegro da mesma.

– Declaración das axudas recibidas polos mesmos conceptos no ano en curso.

– Autorización para a comprobación dos datos económicos do beneficiario.

– Outros documentos específicos que o/a traballador/a social considere necesarios para a correcta valoración da 
solicitude.

Ante unha situación de extrema urxencia que requira dunha intervención inmediata e, previo informe do/a traballador/a 
social poderá eximirse da presentación dun o máis documentos que deben achegarse coa solicitude agás esta última.”

2. Modifícase o apartado 3 do artigo 7, que queda redactado o seguinte teor literal:

“7.3.–Instrución:

Darase traslado da solicitude ao departamento de servizos sociais para a instrución do procedemento. O órgano 
instrutor será un/ha traballador/a social, que procederá á comprobación dos datos proporcionados, ao requirimento das 
subsanacións que procedan e demais funcións previstas legalmente para este órgano. Así mesmo, o órgano instrutor 
deberá efectuar a proposta de concesión ou denegación da axuda.

Criterios de valoración.

No procedemento de valoración, teranse en conta dous factores:

1) Valoración económica: Procederase ao cálculo da capacidade económica segundo o baremo da persoa solicitante e 
dos demais membros que compoñan a unidade familiar.

Entenderanse como ingresos da unidade familiar todos os ingresos obtidos por cada un dos membros da mesma en 
relación aos últimos 12 meses (rendementos do traballo, prestacións de desemprego, pensións, etc.).
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O total dos ingresos anuais dividiranse entre o número de integrantes da unidade familiar obtendo así os ingresos per 
cápita desta.

Excepcionalmente, cando existan cambios substanciais na renda familiar dentro dos últimos doce meses cunha pre-
visión de permanencia no tempo, poderanse ter en conta unicamente os ingresos relativos ao último trimestre da persoa 
afectada pola dita situación. Neste caso a renda anual sería a resultante de calcular unha media da renda do último 
trimestre e multiplicala por 14 pagas.

En supostos excepcionais, e por razóns debidamente xustificadas no expediente, consideraranse unicamente os ingre-
sos que se obteñan no momento de presentación da solicitude.

Como regra xeral, para acceder á concesión da axuda, os ingresos non poderán exceder dos límites establecidos na 
seguinte táboa:

CONVIVINTES LÍMITE DE INGRESOS

1 Ate o 80 % do IPREM

2 Ate o 100 % do IPREM

3 Ate o 120 % do IPREM

4 Ate o 140 % do IPREM

5 Ate o 160 % do IPREM

6 Ate o 180 % do IPREM

7 Ate o 200 % do IPREM

8 Ate o 220 % do IPREM

9 ou máis Ate o 240 % do IPREM

Excepcionalmente, e coa valoración favorable das traballadoras sociais, en casos de especial vulnerabilidade social 
poderase conceder a axuda aínda superando o límite económico establecido

Tamén se terá en conta o pago de alugamentos ou hipoteca relativos unicamente á vivenda habitual, de xeito que se des-
contará do computo dos ingresos familiares ata un máximo de 200€ mensuais. Achegarase documentación acreditativa.

En caso de unidades familiares onde exista mala relación entre os seus membros, poderase ter en conta os ingresos 
económicos de parte da unidade familiar, previa valoración do/a traballador/a social.

2) Valoración social.

O órgano instrutor procederá á comprobación dos datos proporcionados e á valoración técnica da necesidade, a través 
das técnicas e instrumentos propios da profesión, coa finalidade de emitir un correcto diagnóstico social da situación, po-
dendo solicitar, a tal efecto, canta información considere precisa. Finalmente, este/a profesional emitirá un informe social 
coa valoración correspondente.

Proposta de resolución.

Unha vez efectuada a valoración, o/a concelleiro competente en materia de servizos sociais emitirá proposta de reso-
lución debidamente motivada.

No caso de que a proposta sexa de concesión, esta deberá ter o seguinte contido:

– Que a solicitude cumpre os requisitos esixidos nas bases reguladoras e na convocatoria.

– Datos identificativos do expediente.

– Finalidade da axuda.

– Importe da axuda.

– Se a axuda é dineraria ou en especie.

– Forma de pagamento.

– Prazo e forma de xustificación, se procede.”

3. Modifícase o apartado 6 do artigo 7, que queda redactado do seguinte teor literal:

“7.6.–Formas de pago:

A forma de pagamento das axudas concedidas farase conforme o establecido na resolución, podendo ser:

– Axudas en especie, o pagamento realizarase ao provedor do servizo, que será contratado directamente polo 
Concello.
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– Axudas dinerarias: o pagamento realizarase ao beneficiario da axuda. No caso de que se considere conveniente polos/
as traballadores/as sociais de Servizos Sociais mediante informe ao respecto, será posible a aprobación do pagamento a 
unha persoa responsable do beneficiario (debendo constar na resolución de concesión) ou, no seu caso, na transmisión do 
dereito de cobro a un terceiro, cando este debera ser o último receptor da axuda.

O pagamento das axudas dinerarias realizaranse, con carácter xeral, unha vez aprobada a conta xustificativa. Nos su-
postos de urxencia que sexan valorados deste xeito polo Departamento de Servizos Sociais, poderase realizar con carácter 
previo o pagamento anticipado, sen necesidade de esixir garantía.

En ningún caso poderán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cando se atopen nalgún dos supostos do artigo 
31.6 LSG: cando tivesen solicitado a declaración de concurso, estean suxeitos a intervención xudicial ou estivesen inha-
bilitados conforme á Lei concursal nos termos do precepto legal, fosen declarados en quebra, en concurso de acredores, 
insolvente fallido en calquera procedemento ou suxeito a intervención xudicial, se tivese iniciado expediente de quita e 
espera ou de suspensión de pagos, ou se tivese presentado solicitude xudicial de quebra ou de concurso de acredores 
mentres non fosen rehabilitados. Para estes efectos, requirirase a presentación dunha declaración xurada.”

Contra o presente acordo poderá interpoñerse polos interesados recurso contencioso-administrativo, perante a Sala 
do Contencioso- administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día 
seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
xurisdicción contencioso-administrativa.

Porto do Son, 3 de maio de 2013.

O alcalde-presidente

Asdo.: José Luis Oujo Pouso
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