Ajudes econòmiques d'emergència
Informació
Són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles
situacions en què puguen trobar-se les persones afectades per un estat de necessitat. Van dirigides a
persones individuals o nuclis familiars.
Tenen caràcter finalista i seran incompatibles amb qualsevol altra prestació pública,
dret i percepció econòmica o ingrés privat que poguera correspondre al beneficiari o
a un altre membre de la llar, per a la mateixa finalitat.
Es considerarà situacions d'emergència aquelles que originen gastos extraordinaris per a
cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent, com ara:

a) Gastos imprescindibles per a l'ús de la vivenda habitual
b) Gastos excepcionals en què concórreguen circumstàncies de greu o urgent
necessitat social i que es considere d'interés per a l'atenció de persones amb
important problemàtica.
c) Gastos destinats a cobrir necessitats bàsiques familiars.
Només es podrà sol·licitar una ajuda econòmica per unitat de convivència i domicili
Termini de presentació:



Durant tot l'any

Documentació a aportar:
1.- Sol·licitud degudament emplenada preferentment en el model normalitzat
municipal, que conté: declaració responsable als efectes dels articles 13 i 14 de la LGS
i autorització d'accés a les dades personals a través de sistemes electrònics
necessaris per a la tramitació d'ajudes.
2.- Justificant de l'assistència dels menors de 16 anys al seu centre escolar.
3.- Llibre de família, llevat que haja sigut aportat anteriorment.
4.- Rebut i contracte de lloguer/Justificació del pagament del préstec hipotecari.
5.- En cas de separació o divorci, sentència i conveni regulador, o, si és el cas,
document acreditatiu d'inici del procés judicial. En cas de no matrimoni demanda o
sentència de mesures civils en relació als fills extramatrimonials, excepte
que hi haja sigut aportat anteriorment.
6.- En el cas de treballadors: contracte de treball i tres ultimes nòmines.
7.- Reconeixement de grau de discapacitat, si és el cas.
8.- Document acreditatiu del compte bancari.
9.- Informe de vida laboral.
10.- Títol de família nombrosa, si és el cas.
11.- Títol de família monoparental, si és el cas.
12.-Documentació que justifique el gasto per al qual se sol·licita l'ajuda.

