CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL
PARA O EXERCICIO 2017
1.- Entidade adxudicadora
a.- Organismo: Xunta de Goberno Local do Concello de Xove
b.- Departamento que tramita o expediente: Departamento de Servizos Sociais
2.- Obxecto
Concesión de axudas de emerxencia social, consideradas tales como as
prestacións económicas de carácter non periódico destinadas a aquelas persoas cuxos
recursos resultan insuficientes para facer fronte a gastos específicos de carácter
ordinario ou extraordinario necesraios para previr, evitar ou paliar situacións de
marxinación social.
3.- Beneficiarios
Poderán solicitar unha axuda de emerxencia social, para sí ou para a unidade
familiar, as persoas maiores de idade empadroadas e con residencia efectiva no
Concello de Xove cunha antelación de seis meses ao feito causante da solicitude.
Excepcionalmente, mediante informe social valorativo, poderán ser beneficiarios destas
axudas aquelas persoas empadroadas e con residencia en Xove que se atopen nunha
situación de urxencia social, aínda cando non cumpran o periodo mínimo de
empadroamento establecido.
Na unidade familiar tan só unha persoa pode ter a condición de beneficiario,
aínda que a axuda se outorgue en beneficio da unidade.
4.- Forma de adxudicación da concesión da subvención
O procedemento establecido polas bases non é o xeral de concurrencia
competitiva que fixa a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, pois
resulta implícita nas prestacións a conceder e nas condicións sociais dos propios
beneficiarios, as razóns de interese público, social, humanitarias e outras que dificultan
unha convocatoria pública, de maneira que se concederán axudas aos solicitantes que
cumpran cos requisitos para ser beneficiarias, na orde de presentacións das mesmas e
ata o límite da contía presupostaria habilitada.

5.- Orzamento
A contía máxima destinada ás presentes axudas é de 5.000,00 € (partida
231.480 do Estado de Gastos do Orzamento Municipal).
Ao tratarse de un procedemento administrativo que non leva aparellado o
esgotamento do crédito nun só acto de concesión senón que a súa disposición se
realiza en actos sucesivos, e tal e como dispón o artigo 31.4 da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de Subvencións de Galicia, no momento do esgotamento da partida
orzamentaria asignada non poderán admitirse posteriores solicitudes destinadas a
participar del, salvo que se recorra a un incremento do crédito orzamentario ou se
recorra a unha nova convocatoria, do xeito establecido no artigo 31.2 da lei anterior.
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Sempre e cando se reúnan os requisitos establecidos nas seguintes bases,
exceptúase o requisito de fixar unha orde de prelación entre as solicitudes presentadas
non sendo necesario polo tanto a comparación entre as mesmas, co límite do crédito
orzamentario existente para a convocatoria.

6.- Contía da subvención
En todo caso, a determinación da contía económica concreta das axudas virá
dada polas disponibilidades presupostarias existentes.
As contías a conceder non superarán o orzamento de gastos presentado polo
solicitante de acordo coa Base Sétima. Non obstante, terán os límites anuais que se
especifican a continuación:
Alimentación, vestido e/ou enxoval doméstico: Tres meses consecutivos
ou ben unha vez cada catro meses ao longo do ano.
Según os membros da unidade económica de convivencia o tope máximo será
de:
U.E.C. de 1 ou 2 membros: Ata un tope máximo de 600 euros anuais.
U.E.C. de 3 membros: Ata un tope máximo de 650 euros anuais.
U.E.C. de 4 membros: Ata un tope máximo de 700 euros anuais.
U.E.C. de 5 ou máis membros: Ata un tope máximo de 800 euros anuais.
Leite maternizada e/ou pañais: Seis meses consecutivos ata un tope
máximo de 400 euros con informe médico xustificativo da necesidade da mesma.
Atención sanitaria: 3 meses consecutivos, ou ben unha vez cada catro meses
ó longo do ano ata un tope máximo de 600 euros e con informe médico xustificativo
de que o medicamento/tratamento, elemento protésico e/ou axudas técnicas non se
poida adquirir polo Sergas. No caso que sexa posible, a emerxencia social, cubrirá ata
un máximo do 50% do costo.
Gastos de vivenda:
Habitabilidade: O importe total en ningún caso excederá de 200 euros no prazo
máximo de 1 ano.
Mantemento: O importe total en ningún caso excederá de 240 euros no prazo
máximo de 1 ano.
Impago de subministro da vivenda: O importe total en ningún caso excederá de
150 euros no prazo máximo de 1 ano.
Actividades extraescolares:
Aquelas que se leven a cabo a través das ANPAS e outras entidades de carácter
social e que teñan como obxetivo a integración: ata un máximo de 200 euros por
unidade económica de convivencia por curso escolar.
Con carácter xeral, as axudas tramitaranse para atender un só concepto, e só
con carácter excepcional motivado mediante informe da traballadora social poderán
especificarse varios conceptos, en cuxo caso o importe máximo da axuda será o que
corresponda á suma de ambos conceptos, sen que en ningún caso podan superarse as
contías máximas determinadas para a anualidade correspondente.
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7.- Gastos subvencionables
1.- Situacións derivadas da falta de recursos económicos que impidan a
cobertura das necesidades básicas:
a) Axudas paliativas de situacións de necesidade persoal tales como
alimentación, roupa, vestido, axudas á escolarización, etc.
b) Axudas dirixidas ó mantemento da vida no propio domicilio (situacións
carenciais que non se contemplen nos programas de axuda a domicilio ou de
educación familiar), tales como adquisición de mobiliario ou electrodomésticos de
primeira necesidade, reparacións urxentes, luz e auga corrente, creación de sanitarios,
etc.
2.- Situacións imprevisibles de emerxencia que xeren un gasto especial, axudas
de carácter puntual ás que os usuarios non podan facer fronte por carencia de
recursos:
a) Desafiuzamentos
b) Incendios ou catástrofes naturais que afecten gravemente á vivenda
c) Accidentes de calquera tipo que afecten gravemente á economía familiar e
que impliquen a realización de gastos de carácter extraordinario e urxente.
3.- Situacións especiais sobrevidas por causa do padecemento dunha
enfermidade grave que implique traslados, tratamentos, axudas técnicas ou calquera
outra necesidade que requira gastos adicionais de importancia, e que non estean
cubertas na súa totalidade polo sistema público de saúde.
4.- Situacións que provoquen ou tendan a provocar a marxinación de persoas
que as padecen (drogadicción, alcoholismo, persoas sen teito...)
5.- En ningún caso se concederá unha axuda de emerxencia social para o
pagamento de obrigas tributarias, débedas coa Seguridade Social, multas ou taxas
municipais así como gastos derivados de unha sentenza xudicial.
6.- Para o caso particular de transeúntes, poderán concederse axudas en
especie consistentes en vales de comida por importe máximo de 15 euros con un tope
máximo de tres vales anuais.
Igualmente, para o caso particular de persoas drogodependentes, poderán
concederse axudas en especie consistentes no abono do billete de transporte para o
traslado á Unidade Asistenciasl de Drogodependencia de Burela, condicionado á
emisión de informe mensual de asistencia pola responsable da U.A.D.

8.- Prazo e documentación xustificativa do gasto
As axudas concedidas deberán estar xustificadas en todo caso antes da
finalización do exercicio.
As axudas concedidas xustificaranse mediante factura (ou documento
xustificativo equivalente) do gasto realizado no concepto para o que foran concedidas.
Deberá aportarse ademáis a seguinte documentación:
-Declaración xurada de outras axudas concedidas para a mesma finalidade por
outras administracións ou entes públicos ou privados

3

-Certificación acreditativa do cumprimento dos requisitos e condicións da axuda
así como da realización do gasto subvencionado e o cumprimento da finalidade para a
que aquela foi concedida (modelo que se facilitará ao efecto)
- Consonte á previsión establecida no artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións (salvo que pola naturaleza da subvención se exceptúe
pola súa normativa reguladora), dado que a normativa autónomica tamén se pronuncia
no mesmo sentido, exonérase do requisito de estar ao corrente das obrigas tributarias
aos beneficiarios deste tipo de axudas, posto que precisamente van dirixidas a paliar
situiacións excepcionais de emerxencia social e coas que se pretende cubrir
necesidades específicas de carácter básico e urxente, tales como gasto imprescindibles
para o uso da vivenda habitual, necesidades básicas familiares ou nos que concorran
outras circunstancias de gravidade, difícilmente conciliables co requisito de estar ao
corrente coas obrigas tributarias.
9.- Presentación de solicitudes de subvención
a) Data límite de presentación de solicitudes: Poderán presentarse solicitudes
durante todo o ano natural ata o límite máximo do crédito orzamentario.
b) Documentación a presentar: impreso oficial completo acompañado da
documentación esixida nas bases reguladoras da presente convocatoria.
c) Lugar de presentación: As solicitudes poderán presentarse no Rexistro
Municipal do Concello (Camiño Real, s/n; 27880, Xove (Lugo) ben de xeito presencial
ou por calquera outro procedemento previsto na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
10.- Resolución do procedemento: Resolución de Alcaldía, previo informeproposta da Traballadora Social, dándose cota á Xunta de Goberno Local na
última sesión do ano.
11.- Obrigas dos beneficiarios da subvención
Os solicitantes das axudas están obrigados a:
-Aplicar as prestacións económicas á finalidade para a que se outorgaron
-Comunicar ao servizos sociais do Concello todas aquelas variacións habidas na
súa situación socio-familiar, que podan modificar as circunstancias que motivaron a
solicitude.
-Reintegrar o importe das prestacións indebidamente percibidas
-Comparecer ante o Concello e colaborar co mesmo cando sexa requerido para
iso con motivo da xestión das prestacións de emerxencia.
12.- Outras informacións
No Departamento de Servizos Sociais Concello de Xove.
Teléfono: 982.59.20.01

Aprobado pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de febreiro de 2017
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