
MEMÒRIA PER A CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA I AUDIENCIA ALS CIUTADANS 
EN LA TRAMITACIÓ DE l’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LES BASES 
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES I PRESTACIONS 
ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL

1. PROBLEMES QUE ES PRETENEN RESOLDRE AMB LA INICIATIVA  

Resultant necessari regular el règim jurídic al que ha de sotmetre's el 
procediment per a la concessió d’ajudes i prestacions econòmiques d’emergència 
social en l’àmbit municipal. 

Considerant el que assenyala l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú en relació a la participació dels ciutadans en el 
procediment d’elaboració de Reglaments. 

Atès que les normes afecten a persones i unitats familiars o de convivència 
amb una situació deteriorada greument per la manca de recursos econòmics 
necessaris per a afrontar necessitats bàsiques, i a persones majors amb problemes 
motors o sensorials, el que es pretén amb esta consulta prèvia és que les veïnes i 
els veïns de Guadassuar puguen participar des de la redacció inicial, abans de 
l’aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament de l’Ordenança reguladora objecte de la 
consulta. 

2. NECESSITAT I OPORTUNITAT PER A LA SEVA APROVACIÓ  

L'article 148.1 de la Constitució espanyola atribueix a les Comunitats 
Autònomes la facultat d'assumir competències en matèria d'assistència social, dins 
la configuració del nostre Estat social i democràtic de Dret, enumerant una sèrie de 
principis rectors de la política social i imposant als poders públics l'obligació d'inspirar 
en ells la seua política social. 

Així, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a l'article 49.1 24ª, 
estableix la competència exclusiva de la Generalitat Valenciana en matèria 
d'assistència social. 

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, regula 
en el seu art. 25,e) la "Avaluació i informació de situacions de necessitat social i la 
atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social". 

Per últim, la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials 
Inclusius de la Comunitat Valenciana, atribueix competència a les Administracions 
Locals, entre d'altres, per a la provisió i la gestió dels serveis socials d'atenció 
primària de caràcter bàsic a què fa referència l'article 18.1.c), en concret, el servei 
d'inclusió social, "assumint la prevenció, el diagnòstic, la intervenció i el seguiment 
per a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, famílies o, si és el 
cas, unitats de convivència, i fomentarà la seua participació en el procés d'inclusió 
social, amb caràcter periòdic". 
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La present Ordenança, en compliment de l'article 129 de la Llei 39/2015 d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
descansa sobre els següents principis: 

. Principi de necessitat: d'establir un marc comú regulador de les concessions 
de les prestacions econòmiques individualitzades de emergència social en règim de 
concurrència competitiva, atès l'interès general d'aquesta matèria dins del Sistema 
Públic de Serveis Socials. 

. Principi de proporcionalitat: atès que la present Ordenança conté la regulació 
imprescindible per a atendre la necessitat a cobrir amb la norma. 
. Principi de seguretat jurídica: la redacció de l'Ordenança és coherent amb la resta 
de l'ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea, facilitant un marc normatiu 
estable, clar i de certitud per a millor coneixement o comprensió de les persones 
usuàries. 
. Principis d'eficàcia i eficiència: en el compliment dels objectius fixats per la 
Corporació, intentant que la present reglamentació evite càrregues administratives 
innecessàries o accessòries i racionalitzant en la seua aplicació la gestió dels 
recursos públics. 

. Principi de transparència: segons el qual el procediment per a la concessió 
de les ajudes serà públic i transparent. 

I en concret, sobre la base dels principis rectors dels Serveis Socials 
valencians que, com a estructura destinada a la consecució dels diferents objectius 
de les polítiques públiques en matèria de serveis socials, estaran orientats cap a la 
igualtat i la promoció de la justícia social, el desenvolupament humà, la perspectiva 
comunitària, la perspectiva de gènere i de la infància, la no discriminació per 
vulnerabilitat o la igualtat en la diversitat, i es regiran pels principis rectors que 
s'enuncien seguidament: 

1.- Principis de caràcter general i transversal. 

a) Universalitat. 

b) Responsabilitat pública. 

c) Responsabilitat institucional en l'atenció. 

2.- Principis orientadors de la intervenció. 

a) Prevenció. 

b) Promoció de l'autonomia personal. 

c) Promoció de la inclusió i de la cohesió social. 

d) Perspectiva comunitària. 

3.- Principis de caràcter metodològic. 

a) Orientació centrada en la persona. 
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b) Promoció de la intervenció i la integració. 

c) Interdisciplinarietat de les intervencions. 

d) Qualitat i professionalitat en la provisió dels serveis. 

e) Mínima restricció de la mobilitat personal i de la plena consciència. 

4.- Principis rectors de caràcter territorial, administratiu i organitzacional. 

a) Eficiència i eficàcia. 

b) Descentralització, desconcentració, perspectiva municipalista i de  

proximitat. 

c) Equitat territorial. 

d) Participació democràtica en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. 

e) Planificació i avaluació de les prestacions. 

f) Col·laboració, coordinació i cooperació amb altres sistemes y serveis 
públics. 

3. OBJECTIUS DE LA NORMA  

La present Ordenança té per objecte la regulació de les ajudes i prestacions 
municipals, i el seu procediment de concessió, destinades a l'atenció de les 
necessitats socials de les persones i les seues famílies. Estes prestacions 
econòmiques són de caràcter temporal i pretenen donar suport a aquelles persones 
o unitats familiars o de convivència amb una situació deteriorada greument per la 
manca de recursos econòmics necessaris per a afrontar necessitats bàsiques en 
relació amb habitatge, condicions d'habitabilitat i adquisició de l'equipament bàsic, 
alimentació, allotjament, vestit, cura personal, etc. 

L'objecte d'aquestes ajudes és pal·liar en la mesura del possible, qualsevol 
situació de necessitat que puga posar en perill la convivència en el nucli familiar o la 
integració social, a fi que aconseguisquen el desenvolupament humà i social 
habitual. 

Les ajudes es poden atorgar amb caràcter individual o a nuclis familiars o de 
convivència, amb caràcter periòdic o, quan es tracte de serveis esporàdics i 
adquisicions puntuals, per una sola vegada i d'acord amb les circumstàncies 
sociofamiliars existents. 

Amb caràcter general, no es poden subvencionar accions executades o 
adquisicions efectuades amb anterioritat a la sol·licitud de l'ajuda, sense perjudici 
que, en situacions excepcionals, justificades degudament per mitjà dels informes 
pertinents, s'hi puguen recollir estes situacions. 
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Les ajudes que es recullen en esta Ordenança són compatibles amb la 
percepció d'altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, tenint en compte que l'import total de 
les ajudes rebudes en cap cas pot arribar a una quantia que, aïllada o en 
concurrència amb altres ajudes de qualsevol naturalesa, supere el cost de l'activitat 
subvencionada. 

4. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATORIES I NO 
REGULATÒRIES  

No es contemplen altres solucions alternatives o possibles. 

Guadassuar, data de la signatura electrònica. 
L’alcaldessa, Mª Rosa Almela Ribes. 
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