AJUDES DIRECTES
DESTINADES ALS SERVEIS
SOCIALS MUNICIPALS
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA
Projecte de Decret Llei del
Consell, pel qual es regula
la concessió directa de
subvencions a les Entitats
Locals del País Valencià.

inclusiva

A quant ascendeix aquesta ajuda
extraordinària?

Quina finalitat tenen aquestes
actuacions?

La dotació global d’aquestes subvencions, ascendeix
a una quantia d’11.553.770,00 euros.

 Reforçar els serveis de proximitat de caràcter

Com s’anomenen aquestes ajudes?

els serveis de rehabilitació.
 Reforçar els dispositius d’atenció a persones
sense llar.
 Adquirir mitjans de prevenció.

S’anomenen “ajudes directes”, i han sigut
decretades pel Consell en el marc de les
“mesures extraordinàries” ja aprovades per
la Resolució de GVA de divendres 27 de març
de 2020.
Aquestes ajudes entraran en vigor només es
publiquen en el DOGV

A qui afecten aquestes ajudes?
La concessió directa, amb caràcter excepcional,
d’aquestes subvencions pretén reforçar les
polítiques socials i d’atenció a persones i famílies
d’usuaris, especialment aquelles en situació de
major vulnerabilitat.

Quina és la forma de l’ajuda?
Les subvencions s’atorguen per concessió directa.

En quin dos conceptes es
distribuiran les ajudes?
a) Crèdits destinats a prestacions bàsiques de
serveis socials.
b) Crèdits destinats a garantir el dret bàsic
d’alimentació de xiquetes i xiquets en situació de
vulnerabilitat.

Quins professionals diagnosticaran
a qui van destinades les ajudes?
Els diagnòstics els realitzaran les persones
professionals dels equips d’atenció primària de
Serveis Socials de cada localitat.

Són compatibles aquestes ajudes
amb unes altres que es reben?
Les ajudes concedides són compatibles amb altres
subvencions, ajudes, ingressos, etc.

domiciliari.

 Traslladar quan siga necessari a l’àmbit domiciliari

AJUDES CONCRETES
I. En què consisteixen les
Prestacions Econòmiques
Individualitzades DE CARÀCTER
GENERAL (PEI’s)?
 La prestació econòmica individualitzada

podrà sol·licitar-se mensualment.
 Es tramita una sol·licitud per cada unitat de
convivència.
 En el cas que hi haja expedient de sol·licitud
d’ajuda a nom de la persona sol·licitant,
independentment de la seua naturalesa, i
que tinga un registre d’entrada inferior a 6
mesos, no caldrà sol·licitar documentació
que ja estiga en poder de l’administració i es
tramitarà l’ajuda de manera automàtica.
 En el cas de no tindre expedient de
sol·licitud que tinga un registre d’entrada
inferior a 6 mesos, els serveis socials
d’atenció primària requeriran una
declaració responsable de la situació
com a únic requisit per a la tramitació de
la prestació sense perjudici de la seua
posterior justificació.

Quants diners s’abonarà?
L’ajuda tindrà una dotació de dos-cents euros
(200€) que s’incrementarà en cinquanta
euros (50€) per cada membre de la unitat de
convivència.

Com s’abonaran aquests diners?
a) La prestació s’abonarà mitjançant transferència
bancària.
b) En efectiu a la persona que se li haja aprovat la
sol·licitud.

c) Targeta de pagament per a consumir productes
de necessitat bàsica.

Com es justifica l’ajuda?
La justificació d’aquestes ajudes es realitzarà,
preferentment, de manera telemàtica aportant la
persona titular els rebuts o factures de compra o
de subministraments.

Quines treballadores o treballadors
extra es necessitaran per a tramitar
les ajudes?

II. En què consisteixen les Prestacions
Econòmiques Individualitzades
d’INFÀNCIA (PEI’s)?
 La prestació econòmica individualitzada infantil






Les plantilles, per llei, han d’ampliar-se.
Cada entitat local contractarà quatre persones
tècniques d’intervenció durant sis mesos.

podrà sol·licitar-se mensualment.
Es tramita una sol·licitud per cada unitat de
convivència.
La prestació econòmica serà de 4€ diaris per
cada xiquet o xiqueta i/o adolescent integrants
de la mateixa unitat familiar.
La quantia s’abonarà mitjançant transferència
bancària, en efectiu o targeta de pagament.
Seran beneficiàries les famílies amb menors al
seu càrrec, sempre que la família ho sol·licite
d’acord amb el criteri professional de l’equip
d’atenció primària de serveis socials.

inclusiva
Carrer Juan de Mena, 18 / 46008 València | intersindicalvalenciana@intersindical.org

