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Assumpte

Bases targeta solidaria Consell Comarcal Baix Ebre 2022

BASES REGULADORES DELS AJUTS
PER A SITUACIONS D’URGÈNCIA
SOCIAL MITJANÇANT LA "TARGETA SOLIDÀRIA 2022" DEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE.

I. OBJECTE
1. L'objectiu de la targeta solidària és prestar un suport efectiu en la cobertura de les
necessitats bàsiques de persones o famílies del Baix Ebre en situació de risc de
vulnerabilitat o d'exclusió social.
2. Les ajudes regulades en la present Bases tenen caràcter finalista, havent de
destinar-se únicament a l'objecte per al qual són concedides.
3. La Targeta Solidària serà d'aplicació a la comarca del Baix Ebre per a aquelles
persones o unitats familiars que compleixin els requisits que es detallen a continuació i
que per la seva situació socioeconòmica no puguin fer front a la cobertura de les
necessitats bàsiques en alimentació.
4- L’objecte de la targeta solidària és concedir als beneficiaris descrits a l’apartat
segon d’aquestes bases, una ajuda econòmica que dependrà dels membres de la
unitat familiar per adquirir productes alimentaris de primera necessitat.
-1 membre: 150 euros
-2/3 membres: 180 euros
-4 o més: 200 euros.
II. BENEFICIARIS.
Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades als
municipis de la comarca que tenen signat conveni per a la prestació del serveis social
bàsic amb el Consell Comarcal i estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica
puntual i/o pobresa o exclusió social, i acreditin que tenen dificultats per cobrir les
seves necessitats bàsiques perquè no tenen ingressos o aquests són insuficients i que
compleixin els següents requisits:
- No tenir concedides prestacions econòmiques atorgades per altres administracions
que puguin cobrir la necessitat sorgida.
- Estar empadronats a la comarca del Baix Ebre abans dels 6 mesos anteriors a la
data de la sol·licitud, excepte el municipi de Tortosa.
- La unitat de convivència de la persona sol·licitant, durant últims tres mesos anteriors
a la data de sol·licitud, ha de tenir uns ingressos iguals o inferiors als reflectits en el
quadre de l’apartat següent.

Tindrà la consideració d'Unitat Familiar o de Convivència, als efectes previstos en
aquestes bases, la integrada pel sol·licitant i les persones que convisquin en el mateix
domicili i es trobin unides a la sol·licitant per matrimoni o anàloga relació a la conjugal
o per vincles de parentiu fins al tercer grau de consanguinitat o adopció / acolliment. El
Consell Comarcal comprovarà aquestes dades mitjançant la consulta al Padró
Municipal d'Habitants. Ningú no pot formar part de més d'una Unitat de Convivència.

III. REQUISITS ECONÒMICS
Les dades econòmiques per avaluar el requisit d’ingressos de la unitat familiar, són les
següents:
Unitat familiar

Per determinar els nivell d’ingressos, s’utilitzarà l’indicador de
renda de suficiència de Catalunya

Un adult
Un adult i un menor
Un adult i dos menors
Un adult i tres menors
Dos adults
Dos adults i un menor
Dos adults i dos menors
Dos adults i tres menors
Tres adults
Tres adults i un menor
Tres adults i dos menors
Tres adults i tres menors

569,12
739,86
910,59
1.081,33
853,68
1.024,42
1.195,15
1.365,89
1.138,24
1.308,98
1.479,71
1.650,45

Són menors els membres de la unitat familiar que no hagin complert 18 anys el dia de
la sol·licitud de l’ajut
Per a cada adult de més a la llar: IRSC x 0,5: 284, 56 euros.
Per a cada menor de més a la llar: IRSC x 0,3: 170,74 euros.
En cas de revisió de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya es procedirà a
l’actualització immediata de les quanties anteriors adequant-les al mencionat indicador.
Als ingressos mensuals es descomptarà l’import del lloguer o la hipoteca.
IV.- QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I MODALITAT DE LLIURAMENT
La quantia de l'ajuda dependrà dels membres de la unitat familiar.
-1 membre: 150 euros
-2/3 membres: 180 euros
-4 o més: 200 euros.
S'abonarà mitjançant el lliurament d'una targeta de dèbit carregada amb l'import a què
ascendeixi l'ajuda per al seu ús en un establiment comercial del sector alimentari.

S’efectuarà un primer pagament anticipat del 50% de l’ajuda concedida en el moment
de la resolució de l’atorgament. Una vegada comprovada la correcta justificació de les
despeses es procedirà a la recàrrega de la targeta moneder pel 50% de l’ import
restant atorgat.
L’import no utilitzat en la primera càrrega s’acumularà i es podrà utilitzar en els mesos
posteriors.
Termini
presentació

Entrega
targetes

Justificació 50%

Recàrrega Justificació
resta

1/4/2022

2/5/2022

Màxim 15/7/2022

1/8/2022

14/10/2022

Les persones beneficiàries hauran de presentar la justificació de les despeses
subvencionables mitjançant la presentació dels justificants de compra amb els
productes detallats.
Les targetes tindran una validesa que vindrà determinada en la resolució de la
concessió, sempre fins el 31 de desembre de 2022. Transcorregut aquest termini
sense utilitzar el beneficiari l'import de l'ajut, s'entendrà que renuncia a l'ajuda, o a part
d’aquesta, i caducarà la seva validesa, la qual cosa es comunicarà a l'entitat
col·laboradora perquè procedeixi a la seva cancel·lació.
Els ajuts s’atorgaran en funció de l’aplicació pressupostària. Quan es produeixi
l’esgotament econòmic de l’aplicació no es podran atendre més sol·licituds, a excepció
que es doni el cas d’una nova ampliació.
El Consell Comarcal del Baix Ebre disposa inicialment per l’exercici 2022 de l’aplicació
pressupostària UBASP 231 48002, amb una dotació de 57.812,00 € per atendre
aquesta modalitat d’ajut.
V. DESPESES SUBVENCIONABLES
Són despeses subvencionables els destinats, únicament i exclusivament, a adquirir
productes alimentaris de primera necessitat. Resten excloses expressament les
begudes alcohòliques.

VI.- TERMINI PER A SOL·LICITAR L'AJUDA
El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia següent a la publicació
d'aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà el dia 1
d’abril de 2022.

VII.- PROCEDIMENT
Documentació a aportar pel sol·licitant

Les sol·licituds, segons el model establert en l’annex, es presentaran preferentment al
registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre, acompanyades de la
documentació necessària que acrediti la situació econòmica i familiar.
No obstant això, podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que preveu la
normativa vigent del procediment administratiu
La documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada, per
valorar els ajuts és:
a- DNI/NIE del sol·licitant
b-Documentació acreditativa del pagament de lloguer/hipoteca.
c- Documentació acreditativa de la situació econòmica durant els tres mesos anteriors
a la data de la sol·licitud: extractes bancaris dels tres mesos anteriors a la data de la
sol·licitud de tota la unitat de convivència.
En cas que la documentació dels punts a i b d’aquest article, no hagi variat respecte a
la convocatòria de l’exercici 2021, no caldrà aportar-la novament, ja que s’entendrà
vàlida i vigent la documentació que disposa el Consell Comarcal del Baix Ebre. En
aquest cas, s’haurà d’indicar aquest fet a la sol·licitud marcant la declaració
corresponent.
En cas de mancar algun d’aquests documents o ser defectuosos, es sol·licitarà la
seva esmena i/o aportació i, un cop esmenada la documentació, es seguirà el mateix
tràmit.
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ
requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de
la seva notificació.
La notificació del requeriment de documentació es podrà dur a terme, per una banda,
de forma presencial en el moment de la presentació de la sol·licitud, amb el
corresponent requeriment i amb registre de sortida. En cas que no s’hagi requerit la
documentació presencialment, aquesta es podrà requerir a l’usuari . El termini
d’esmenes i aportació de documentació començarà a comptar des del moment de la
notificació efectiva.
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria, o de forma
motivada sol·licita una pròrroga, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva
sol·licitud i es procedirà a l’arxiu de l’expedient.
Documentació interna
La sol·licitud es complementarà amb el pertinent informe socioeconòmic del
treballador/a- educador/a social valorant la sol·licitud, amb el vistiplau del coordinador
del Departament.
Procediment d’atorgament
L’atorgament o denegació de l’ajut es farà efectiu mitjançant resolució de la
Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el termini màxim d’un mes a
comptar des de la sol·licitud. Si transcorre el termini esmentat sense resolució, l’ajut es
considerarà denegat. Es donarà compte de les sol·licituds aprovades a la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones del mes següent al seu atorgament.

Les sol·licituds d’ajut s’atendran per rigorós ordre d’entrada al registre general del
Consell Comarcal del Baix Ebre i s’atorgaran fins a esgotar la corresponent partida
pressupostària
En el supòsit d’una resolució favorable, el Consell Comarcal iniciarà els tràmits per
atorgar la targeta solidària.
Pla de treball
Un cop atorgat l’ajut, els professional de serveis socials de referència elaborarà un pla
de treball per al seguiment efectiu de les condicions de l’ajut.

VIII.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.
Els beneficiaris queden obligats a:
- Complir el pla de treball establert pel/la tècnic/a de referència del Departament de
Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Baix Ebre
- Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional.
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer i facilitar les dades que
se'ls requereixin segons la llei.
- Aportar al professional dels Serveis Socials del Consell Comarcal de referència, els
tiquets originals de la despesa.
- Destinar l'import de l'ajut a la finalitat per a la qual es va atorgar: adquisició de
productes alimentaris de primera necessitat.
- Fer una compra que proporcioni una alimentació saludable d'acord a l'edat i les
circumstàncies de la unitat familiar.
- Notificar qualsevol canvi de les seves circumstàncies socioeconòmiques.
- No fer un ús fraudulent dels productes adquirits ni de la targeta solidària.

IX.- SUSPENSIÓ DE L'AJUDA I REINTEGRAMENT
En el cas que el beneficiari incomplís alguna de les obligacions establertes en les
presents bases perdrà el dret a l'ajuda i la targeta serà cancel·lada immediatament.
Igualment es produirà la pèrdua del dret a l'ajuda en els següents supòsits:
- Que el sol·licitant o la seva unitat de convivència compti amb recursos econòmics
superiors als establerts en les presents bases amb posterioritat a la resolució de
concessió.

- L'actuació fraudulenta del beneficiari per obtenir la prestació.
-L’existència d’un informe del treballador/a – educador/a social de referència proposant
el no atorgament per un mal ús de la targeta o per no justificar els tiquets de la
despesa.
- L'adquisició de productes que no estiguin previstos en el llistat facilitat de necessitats
bàsiques.
- Que el sol·licitant percebi prestacions incompatibles.

X. DESISTIMENT.
En el cas de la concessió de la prestació i no localització del sol·licitant per al
lliurament de la targeta solidària, es realitzarà notificació per escrit a l'adreça que
consti a la sol·licitud de la mateixa. Si notificat per escrit conforma a llei, no es
localitzés al sol·licitant, s'entendrà que desisteix de la seva sol·licitud i es tramitarà el
desistiment de la sol·licitud.
En el cas que el sol·licitant faci lliurament de la targeta solidària per considerar que no
necessita el recurs, es realitzarà compareixença per escrit i es donarà per desistida la
seva sol·licitud, interrompent la prestació de forma definitiva.
XI. PÈRDUA O ROBATORI.
Davant la pèrdua o robatori de la targeta, el beneficiari ha de formular denúncia dels
fets davant les forces de seguretat i sol·licitar una nova targeta i l'anul·lació de
l'anterior. En aquest cas el cost d’emetre una nova targeta anirà a càrrec de l’usuari/a.

XII. PROTECCIÓ DE DADES I NORMATIVA SUPLETÒRIA
La presentació de la sol·licitud d'ajuda implicarà l'acceptació de la cessió de les dades
contingudes en la mateixa, els que siguin requerits posteriorment per completar
l'expedient, així com els relatius a l'ajuda, si és el cas, concedida, al Consell Comarcal
del Baix Ebre amb finalitats estadístiques, d'avaluació i seguiment i per a l'elaboració
de les targetes per l'entitat col·laboradora. Així mateix, queden informats els
sol·licitants que podran exercir el seu dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació
mitjançant comunicació escrita al Consell Comarcal del Baix Ebre.

Tot allò no previst en aquestes bases reguladores es regularà pel que estableixi la
legislació especifica, estatal, autonòmica o local, que sigui d’aplicació i, en el seu
defecte, el Decret 179/1995, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i el seu reglament, així com la normativa vigent sobre el procediment
administratiu.

