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Ajuntament de L’Alcúdia
Anunci de l’Ajuntament de L’Alcúdia sobre aprovació 
definitiva de l’ordenança municipal reguladora de les 
prestacions econòmiques individualitzades de serveis 
socials.

ANUNCI
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició 
al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari 
provisional de l’Ajuntament de l’Alcúdia, de 25 de febrer de 2020, 
sobre l’aprovació de l’Ordenança Municipal Reguladora de les 
Prestacions Econòmiques Individualitzades de Serveis Socials, el 
text íntegre de la qual es fa públic en compliment dels articles 70.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.
«ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES PRESTA-
CIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES DE SERVEIS 
SOCIALS
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Constitució Espanyola configura un Estat social i democràtic de 
dret, enumera una sèrie de principis rectors de la política social i 
imposa als poders públics l’obligació d’inspirar en ells la seva política 
social, establint en l’article 148.1.20 que les comunitats autònomes 
poden assumir competències en matèria d’assistència social.
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article 
49.1.24 estableix la competència exclusiva de la Generalitat Valen-
ciana en matèria d’assistència social en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana.
La Llei 3/2019, de 18 de Febrer de Serveis Socials Inclusius de la 
Comunitat Valenciana atribueix en el seu article 6.4 b) el paper pro-
tagonista de les entitats locals, dotant-les de recursos i finançament, 
en l’atenció a la persona en el seu entorn comunitari. Aquesta mateixa 
norma, en el seu article 37.1 b) inclou les prestacions econòmiques 
destinades a cobrir les necessitats bàsiques i pal·liar les situacions 
d’urgència social i desprotecció, així com promoure l’autonomia 
personal, dins el Catàleg de Prestacions del Sistema Públic Valencià 
de Serveis Socials.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, 
reformada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització 
i Sostenibilitat de l’Administració Local, atribueix en el seu article 
2 als Municipis competències en matèria d’avaluació i informació 
de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones 
en situació o risc d’exclusió social.
Reial Decret Llei 4/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual 
s’estableixen mesures urgents derivades de l’aplicació de les dispo-
sicions addicional quinzena i transitòries primera i segona de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local relatives a l’educació, sanitat i serveis socials 
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
La present ordenança té per objecte regular el procediments per a la 
concessió de les diferents prestacions econòmiques individualitzades 
que en matèria de serveis socials atorga l’Ajuntament de l’Alcúdia.
1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Les Prestacions Econòmiques Individualitzades de Serveis Socials 
(d’ara endavant, PEISS) són ajudes econòmiques dirigides a unitats 
familiars o de convivència, per tal d’atendre una situació greument 
deteriorada, d’urgent necessitat o amb greus problemes específics 
que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica i que no 
puguin resoldre amb mitjans econòmics propis, a fi d’aconseguir el 
seu normal desenvolupament humà i social.
Amb caràcter general no podran subvencionar-se accions executades 
i adquisicions realitzades amb anterioritat superior a 6 mesos en el 
que es presente la sol·licitud de la prestació, sense perjudici del que 
puga establir-se en situacions degudament justificades i mitjançant 
elaboració de l’informe social corresponent.
2. NATURALESA JURÍDICA
1. Les ajudes objecte de les presents bases es configuren com pres-
tacions econòmiques de caràcter extraordinari, destinades a pal·liar 
situacions o estats de necessitat, per la qual cosa, a fi de no desvirtuar 
la seva pròpia naturalesa, no podran ser objecte de retenció o embar-
gament, ni de compensació amb deutes de qualsevol naturalesa que 
el beneficiari puga tenir amb la Corporació.
Així mateix tenen caràcter finalista, havent de destinar únicament a 
l’objecte per al qual hagen sigut concedides, i són subsidiàries de tot 
tipus de recursos i prestacions socials de contingut econòmic previstes 
en la normativa vigent que puguen correspondre a la persona benefi-
ciària o a qualsevol dels membres de la unitat de convivència.
2. Per la finalitat d’aquestes prestacions, a les persones beneficiàries, 
en els termes de l’article 13.2 de la Llei general de subvencions, 
no se’ls exigirà el compliment d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries i de Seguretat Social, així com estar al corrent de pagament 
de tributs a la corporació local.
3. TIPUS I QUANTIES
S’han establert diferents tipus de prestacions i límits econòmics per 
a les mateixes. Així mateix, s’han organitzat diferents categories que 
s’exposen als punts següents.
3.1. TIPUS SEGONS LA MODALITAT DE PERCEPCIÓ
a) Prestacions de pagament directe: quan s’atorguen i abonen perso-
nalment a la persona beneficiària o el seu representant legal.
b) Prestacions de pagament diferit: quan es concedisquen a la 
persona beneficiària i s’abonen al professional, proveïdor, institució 
o centre que presta el servei o subministrament al qual es destina 
la prestació.
3.2. TIPUS SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DE LES 
NECESSITATS A COBRIR
a) PEISS d’Emergència Social.
Aquestes son ajudes econòmiques de caràcter extraordinari, destina-
des a pal·liar aquelles situacions en que es poden trobar les persones 
afectades per un estat de necessitat.
La quantia que s’ha de concedir estarà en funció de: 
• Nombres de membres de la unitat familiar o de convivència.
• Modalitat PEISS idònia per a la problemàtica plantejada.
• Nivell d’ingressos econòmics:
◦ Per a obtindre una PEISS no es podrà superar els límits d’ingressos 
màxims establerts en les taules de l’annex III indicades per a cadascun 
dels tipus d’ajuda que es sol·licite, que, segons el cas, determina 
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també el tant per cent a subvencionar atenent a la capacitat econòmica 
de cada unitat familiar.
◦ Per al càlcul dels ingressos de la unitat de convivència es tindran 
en compte les dades de la declaració de la renda de l’últim exercici 
disponible. En aquells casos en els que els ingressos hagueren 
variat substancialment, es farà un estudi dels ingressos de la unitat 
de convivència del últims 3 mesos, mitjançant la valoració de la 
documentació que els tècnics sol·liciten.
◦ Per a aquelles unitats de convivència que tenen despeses per a la pro-
visió de la vivenda habitual, és a dir, que paguen lloguer o hipoteca, i 
que no tinguen cap altre immoble en propietat o usdefruit, els nivells 
de renda màxima per a accedir a les prestacions s’incrementaran en 
100€ mensuals (1200€ anuals), tal i com s’arreplega en la taula 1. 
Aquest increment no procedirà en el cas de les prestacions dirigides 
a accions extraordinàries.
Els tipus prestacions que es podran concedir i les condicions en les 
quals es poden atorgar són les següents: 
1. Necessitats bàsiques: Aquesta modalitat consistix en una aportació 
econòmica per a atendre les necessitats bàsiques d’alimentació, 
higiene i neteja, que no es poden cobrir per mitjans propis. L’ajuda a 
rebre serà per un període màxim de 6 mesos, en funció de l’informe 
social del tècnic corresponent i de les necessitats de la unitat de 
convivència. La quantia a concedir estarà en funció dels membres 
de la unitat de convivència segons la taula següent:

MEMBRES QUANTIA 
MENSUAL

QUANTIA 
MÀXIMA ANUAL

1 persona 80,00 € 480,00 €
2 persones 90,00 € 540,00 €
3 persones 100,00 € 600,00 €
4 persones 110,00 € 660,00 €
5 o més persones 120,00 € 720,00 €

2. Subministrament energètic: Aquesta categoria compren l’aigua, 
la llum, i gas. 
Mòduls màxims a concedir:

REBUTS QUANTIA MÀXIMA ANUAL 
PER CONCEPTE

QUANTIA MÀXIMA 
GLOBAL

Llum 600,00 €
900,00 €Gas butà 150,00 €

Aigua 350,00 €
Sols es contemplarà l’exempció a l’hora d’aplicar les quantitats 
màximes indicades per a aquesta modalitat quant uns dels membres 
de la unitat de convivència patisca una malaltia i necessite fer ús 
dels aparells elèctrics de manera continuada per al seu tractament, i 
el mateix estiga arreplegat amb la corresponent prescripció mèdica 
o informe tècnic.
3. Ús de l’habitatge habitual: Prestació destinada al pagament de 
lloguer i/o hipoteca de l’habitatge habitual. En el cas del lloguer, 
la quantia màxima a percebre es de 900€ anuals i l’usuari haurà 
d’haver sol·licitat prèviament l’ajuda de lloguer que convoca 
cada any la Conselleria d’Habitatge, sempre que complisca els 
requisits en el termini de presentació de sol·licituds de la mateixa. 
En el cas de la hipoteca la quantia màxima a percebre serà de fins 
900€ anuals. Cal dir que, per a rebre està ajuda, no es pot tindre 
en propietat, lloguer o usdefruit més d’un habitatge. En relació a 
les ajudes de lloguer, no podran atorgar-se en cas de tindre entre 
ambdues parts contractuals del lloguer una relació conjugal o de 
parentiu fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat, ni constituir 
una unió estable o de convivència amb anàloga relació d’afectivitat 
a la conjugal. 
4. Accions extraordinàries: Es tramitaran aquest tipus d’ajuda sempre 
que concórreguen circumstàncies d’una necessitat social greu o 
urgent, la cobertura de la qual es considere d’interès per a l’atenció 
de persones i/o famílies amb una problemàtica important. Es podran 
proposar ajudes, entre d’altres, pels següents conceptes:
◦ Ajudes per a pròtesis visual: es requerirà prescripció facultativa 
del sistema públic de salut indicant la necessitat. Aquestes ajudes no 
podran concedir-se per al mateix usuari en un període mínim de dos 
anys, llevat que s’aporte un informe mèdic justificant la necessitat. 
Import màxim 300 € anuals.

◦ Ajudes per a pròtesi auditiva: es requerirà prescripció facultativa 
del sistema públic de salut indicant la necessitat. Aquestes ajudes no 
podran concedir-se per al mateix usuari en un període mínim de dos 
anys, llevat que s’aporte un informe mèdic justificant la necessitat. 
Import màxim 1.000€ anuals. 
◦ Ajudes per a medicaments: es requerirà prescripció facultativa del 
sistema públic de salut indicant la necessitat del tractament i la seva 
inclusió o no en el sistema públic farmacèutic, així com pressupost 
per a la durada del mateix. L’Import màxim de l’ajuda serà de 250 € 
anuals. 
◦ Ajudes d’adaptació de la llar en situacions derivades de circumstàn-
cies excepcionals (fumigació, pintura, neteja...): La quantia màxima 
serà de 1.500€ anuals.
◦ Desplaçaments: Aquesta modalitat es destinarà a subvencionar els 
desplaçaments sempre que es justifique la necessitat del mateix per 
a rebre tractament mèdic o per a l’execució d’accions que milloren 
l’ocupabilitat de les persones aturades. El centre haurà d’acreditar 
documentalment, la participació i assistència. L’import màxim 
d’aquesta ajuda és de 300 € anuals.
◦ Sepelis: 715 € màxim.
◦ Qualsevol altre tipus de despesa que siga considerada per l’equip 
de serveis socials.
La quantia màxima a percebre en Prestacions d’Emergència Social 
per unitat de convivència en cada exercici serà de 1500.-€. En el 
cas que s’atorguen prestacions per a l’adquisició de pròtesis visuals, 
auditives o per a l’adaptació de la llar, aquesta quantia s’elevarà fins 
als 2500.-€.
b) PEISS per a la Millora de l’Autonomia de Persones Majors. 
Aquestes ajudes estan destinades a les persones majors de 65 anys 
amb problemes motors o sensorials els quals dificulten la seua 
autonomia per a la realització de les tasques de la vida diària o la 
seua socialització. 
La quantia que s’ha de concedir estarà en funció de: 
• Nombre de membres de la unitat familiar o de convivència.
• Nivell d’ingressos econòmics: Per a tindre dret a obtindre les ajudes 
no es podrà superar els límits d’ingressos màxims establits en la taula 
de l’annex 2, que determina també el tant per cent a subvencionar 
segons la capacitat econòmica.
Els límits econòmics d’aquesta ajuda són el següent:
• Adaptació personal: fins un 130% de l’IPREM1 mensual (699,12.-€).
• Adaptació del llar: fins el 230% de l’IPREM mensual. 
(1.237,032.-€)
• Adaptació de vehicles a motor: fins al 170% de l’IPREM mensual. 
(914,33.-€).
4. REQUISITS
Per poder ser beneficiar-se de les PEISS d’Emergència Social 
regulades per la present ordenança s’hauran de reunir els següent 
requisits:
a) Ser major d’edat o emancipat / a legalment.
b) Estar empadronat amb una antiguitat, almenys, de 6 mesos inin-
terromputs amb anterioritat a la data en què es formule la sol·licitud 
de l’ajuda, o durant 5 dels 10 últims anys, sempre que s’acredite la 
residència efectiva a L ‘ Alcúdia. Aquesta acreditació podrà fer-se 
documentalment o mitjançant un informe emès per l’equip tècnic. 
Només en el supòsit de situacions de risc, degudament acreditades 
i valorades per l’Equip Tècnic de SS.SS es pot exceptuar aquest 
requisit.
c) Disposar d’uns ingressos inferiors als determinats per a cada tipus 
de prestació de les regulades en la present ordenança, segons les 
taules recollides com a annex per als diferents casos.
d) No disposar de bens mobles o immobles diferents de l’habitatge 
habitual sobre a els quals es posseïsca dret de propietat o usdefruit, 
el valor monetari dels quals no supere a els 5.000.- €, o els 30.000.- € 
de valor cadastral per al cas de béns immobles.
e) No disposar de cap altra ajuda ni prestació per al mateix fi atorgada 
per organisme públic o entitat privada.
f) Que la Resolució de l’ajuda sol·licitada no siga competència 
d’altres Administracions Públiques.

1 El valor de IPREM mensual a data actual és de 537,84.€, 7.519,59.€ anuals 
en 14 pagues.
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g) Que en la unitat familiar de convivència del sol·licitant no hi haja 
absentisme escolar en cap dels membres que es troben en l’edat 
d’escolarització obligatòria, a no ser que aquesta situació estiga sent 
abordada des dels diferents programes d’intervenció.
h) En el cas d’unitats de convivència en la qual hi haja alguna 
persona amb discapacitat, dependència i/o menor d’edat, s’assegure 
la cobertura de les seues necessitats.
i) En cas de persones aturades, estar inscrites com a demandants 
d’ocupació.
j) Haver justificat correctament les ajudes concedides amb anteri-
oritat.
k) Adquirir, mitjançant la signatura de la declaració inclosa en la 
sol·licitud de la prestació, i complir durant tot el temps que comporte 
la tramitació de la mateixa i fins que s’haja destinat al fi per al qual 
s’atorgue, les OBLIGACIONS següents:
1. Destinar la quantia econòmica de la prestació a la finalitat per a 
la qual s’ha atorgat i justificar-la adequadament.
2. Comunicar a l’Ajuntament, conforme és Disposa a l’article 14.1 
apartat d) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, l’obtenció 
d’ingressos o recursos que financen el mateix objecte de la presta-
ció.
3. Comunicar els canvis que és produïsquen en la situació personal 
i familiar, i que puguen afectar al compliment dels requisits per a la 
concessió de la prestació.
4. Permetre i facilitar la intervenció dels serveis socials munici-
pals.
5. Participar en el Projecte d’Intervenció Social i Educatiu Familiar 
establert, si és el cas.
6. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que siguen 
degudament requerides pèls òrgans municipals, aportant quanta 
informació li siga requerida en l’exercici d’aquestes actuacions i que 
estiguen relacionades amb la concessió de la prestació.
7. Assegurar l’accés als drets bàsics de totes les persones menors 
d’edat, amb discapacitat o dependents que formen part de la unitat 
familiar.
8. Sol·licitar qualsevol altra prestació que li puga correspondre, 
especialment la Renda Valenciana d’Inclusió.
9. No cometre actes delictius ni que puguen deteriorar la convivència 
i la cohesió social del municipi, així com respectar les normes de 
funcionament dels diferents departaments d’aquest Ajuntament, i al 
personal dels mateixos.
Els Requisits que s’han d’acomplir per a accedir a les PEISS per a la 
Millora de l’Autonomia de Persones Majors són els següents:
1. Tindre més de 65 anys.
2. Que la persona sol·licitant dispose de Resolució de Dependència, 
certificat de discapacitat, i/o informe Tècnic que acredite la necessitat 
d’adaptació funcional de la llar.
3. Que la persona sol·licitant tinga deficiències de caràcter motor 
o sensorial, que li impedisquen o dificulten la mobilitat a través de 
mitjans normals.
4. Que la persona sol·licitant de l’ajuda no dispose de més bens 
immobles, que l’habitatge habitual.
5. Que la sol·licitud es referisca a les necessitats d’accessibilitat o 
comunicació.
6. Disposar d’informe mèdic, en el cas que la sol·licitud siga 
d’audiòfons.
7. No haver disposat d’aquesta ajuda en els últims 3 anys pel 
mateix concepte, excepte que es puga justificar l’existència de nova 
necessitat.
L’Equip Tècnic podrà proposar l’aprovació d’una ajuda PEISS 
per a persones que no complisquen algun dels requisits esmentats 
anteriorment, sempre i quan existisquen circumstàncies degudament 
acreditades que aconsellen la concessió de l’ajuda per a garantir 
l’accés als drets de persones menors d’edat o depenents.
5. INCOMPATIBILITAT.
Serà incompatible la concessió d’aquesta ajuda econòmica amb 
altres ajudes o recursos que tinguen la mateixa finalitat. No podran 
atorgar-se prestacions pel mateix concepte que les concedides per 
altres administracions, organismes públics o privats, a excepció que 

l’import de l’ajuda no siga suficient per atendre la necessitat, sense 
que en cap cas puga superar el cost total del objecte de la ajuda.
6. TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ. 
6.1. QÜESTIONS GENERALS DE TRAMITACIÓ.
a) Emplenament de sol·licituds.
El document base de la prestació, el constitueix la sol·licitud, subs-
crita per la persona titular o pel seu representant legal, emplenada 
com cal.
La valoració tècnica serà emplenada pel treballador/a social que 
instruïsca l’expedient, i si escau, pels altres tècnics del departament 
que intervinguen en el cas.
b) Presentació de sol·licituds i inici del procediment.
Cada unitat de convivència només podrà presentar les sol·licituds de 
PEISS una vegada al trimestre.
Les sol·licituds, segons el model de l’ANNEX I, I la resta de docu-
mentació exigida (ANNEX II) es presentarà mitjançant el registre 
d’entrada de l’ajuntament, sense prejudici del que disposa la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.
A partir d’aquest registre d’entrada, s’iniciarà l’expedient correspo-
nent per part del personal tècnic del Departament.
c) Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud.
1. La documentació que a continuació es relaciona, haurà de ser 
aportada, juntament amb la sol·licitud, per cada un dels membres 
de la unitat familiar majors de 16 anys.
• Fotocòpia del DNI, targeta de residència o passaport.
• Fotocòpia del llibre de família.
• Vida Laboral.
• Fotocòpia de les tres últimes nomines, o en cas d’estar en situació 
d’atur, certificat del SEPE indicant la situació en què es troba, temps 
de prestació i import de la mateixa.
• Certificat de pensions expedit per l’ INSS, indicant el tipus de pensió 
i l’import de la mateixa.
• Fotocòpia de l’última Declaració de la Renda o certificat de 
l’Agència Tributària de no estar obligat a presentar-la.
• En el supòsit de separacions matrimonials o divorcis, fotocòpia de 
la sentència o del conveni regulador, on s’estableix la pensió alimen-
tària i/o compensatòria. Si no es percep la compensació establerta, 
denúncia interposada del fet davant l’autoritat competent.
• Fotocòpia del contracte d’arrendament, per a la sol·licitud de 
PEISS destinades al pagament del lloguer; i contracte d’hipoteca 
i escriptura de compravenda, en cas de sol·licitud de PEISS per al 
pagament de la hipoteca.
• Factures de subministraments de l’habitatge, en les ajudes per a 
subministraments.
• Informe mèdic i / o Certificat de Discapacitat, si escau.
• Pressupostos, si així ho requereix l’equip tècnic.
• Fotocòpia de la primera fulla de la llibreta bancària o certificat de 
titularitat del compte bancari per al pagament de la prestació.
• Certificat cadastral.
• Tota aquella documentació requerida per l’equip tècnic que tramite 
l’ajuda, que siga necessària per a una adequada valoració de la 
situació sociofamiliar.
1. Es podrà eximir de la presentació d’algun dels documents pre-
vistos, en el supòsit d’haver-los acreditat davant els serveis socials 
municipals en els últims 3 mesos, amb motiu de sol·licitud d’altres 
prestacions de les regulades en la present ordenança, devent la 
persona sol·licitant manifestar documentalment que no s’han produït 
modificacions en la seva situació socioeconòmica familiar.
2. En determinats supòsits, davant la gravetat o emergència de la 
situació, es podrà prescindir de la presentació d’alguna documentació, 
previ informe motivat del tècnic que gestione el cas, sense perjudici 
que amb posterioritat pogués reclamar si es considera necessari. 
d) Documentació incompleta.
Quan la sol·licitud no complisca els requisits assenyalats en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, o no s’aporte la documenta-
ció exigida o requerida pel personal tècnic, es requerirà a la persona 
interessada que, en el termini de 10 dies, esmene la falta o aporte, 
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adjunts, els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho 
fera, es considerarà que ha desistit de la seua petició.
En cas de que no es complira amb el requeriment es declararà la 
caducitat del procediment administratiu i es procedirà a l’arxiu 
de l’expedient, després de la resolució que haurà de ser dictada 
en els termes que estableix l’article 21 de la Llei 39/2015, abans 
esmentat.
6.2. TERMINI.
El termini per a la presentació de sol·licituds i del seu registre 
corresponent, serà de l’1 de gener a l’ 1 de Desembre de l’any 
corresponent.
6.3. PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ.
Correspondrà als tècnics del Departament de Serveis Socials , 
realitzar d’ofici quantes actuacions considere necessàries per a la 
comprovació de les dades i documents, en virtut dels quals ha de 
formular-se la proposta de resolució. Aquesta proposta, degudament 
motivada, s’elevarà a la Junta de Govern Local per a l’adopció de 
l’acord de concessió o denegació, i en el seu cas, de la no admissió 
a tràmit de les sol·licituds presentades fora de termini.
Correspon a la Junta de Govern Local la resolució del procediment 
de concessió o denegació de les PEISS. Dita resolució posa fi a la 
via administrativa. La resolució haurà de ser motivada i en ella es 
farà constar els beneficiaris, la quantitat concedida i la finalitat de la 
prestació. En el supòsit de denegació s’especificaran els motius, que 
en el cas de concórrer diversos hauran d’especificar-se tots i cada un 
d’aquests. Seran causes per la denegació de les PEISS:
1. No complir els requisits previstos per a accedir a aquestes.
2. Incomplir les obligacions adquirides amb anterioritats en virtut 
d’altres prestacions o plans d’intervenció.
3. No aportar la documentació sol·licitada en forma i termini.
4. No haver justificat una altra prestació concedida anteriorment o 
haver-la justificat incorrectament.
5. No existir consignació pressupostària suficient.
6. Falsejament, ocultació o obstaculització de les dades necessàries 
per a obtindre la prestació.
7. Haver superat la quantia màxima establerta per a cada tipus de pres-
tació o per al total de les mateixes a rebre en el mateix exercici.
8. Desistiment de la persona sol·licitant.
9. Que el concepte pel al qual es sol·licite la prestació no es corres-
ponga amb l’objecte de la present ordenança o que siga objecte de 
subvenció/ajuda d’altres administracions.
10. Qualsevol altre supòsit que impedisca o desnaturalitze l’objecte 
de la prestació sol·licitada abans d’executar el seu abonament.
6.4. NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ.
L’acord de la Junta de Govern Local on es resol el procediment, es 
notificarà als interessats de conformitat amb allò prescrit en l’article 
58 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, en el lloc per ells indicats a tal fi. 
La comunicació a la persona interessada ha de fer-se amb justificant 
de recepció, que s’incorporarà obligatòriament a l’expedient.
6.5. ABONAMENT DE LES PRESTACIONS.
El pagament de les prestacions sol·licitades es realitzarà mitjançant 
transferència bancària.
En el cas de que s’haja valorat tècnicament el pagament al sol·licitant, 
l’abonament es farà en el número de compte que aquest haja consignat 
a la sol·licitud, sent obligatori que la persona sol·licitant siga titular 
del compte indicat.
En el cas de que s’haja valorat fer el pagament directament al creditor, 
l’abonament es farà al número de compte que aquest haja aportat o 
aporte a l’efecte mitjançant fitxa de tercers facilitada pel Departament 
de Tresoreria d’aquest Ajuntament.
Només en els casos en els que resulte suficientment acreditada la 
impossibilitat de realitzar transferència bancària per l’import de la 
prestació, es podrà valorar tècnicament l’abonament mitjançant carta 
de pagament, expedida pel Departament de Tresoreria a nom de la 
persona sol·licitant, d’un tècnic de l’Ajuntament o del creditor, segons 
la indicació feta pel tècnic instructor/a de l’expedient.
6.6. JUSTIFICACIÓ DE LES PRESTACIONS.

1. Les prestacions econòmiques individualitzades es concedeixen en 
atenció a la concurrència d’una determinada situació de les persones 
beneficiàries. En les prestacions de pagament directe, no requeriran 
una altra justificació que l’acreditació per qualsevol mitjà admissible 
en dret de la seua situació prèviament a la concessió de l’ajuda.
2. La falta de justificació o la incorrecció de la justificació pre-
sentada suposarà l’impediment per a gaudir d’un altra prestació 
fins a transcorregut un any des de la data en que es va concedir la 
prestació de que es tracte. A aquest efecte, es tindrà en compte la data 
efectiva de notificació de la concessió de la prestació amb defecte 
de justificació.
7. RECURSOS
Les resolucions de les prestacions, expresses o presumptes, posen fi 
a la via administrativa, i contra elles, de conformitat amb els articles 
116 i 117 de la LRJAP-PAC, es podrà interposar potestativament 
recurs de reposició davant l’òrgan municipal competent en el 
termini d’1 mes comptat des de l’endemà a la seua notificació, o 
bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la seua notificació, o de sis 
mesos si l’acte fóra presumpte, de conformitat amb el que es disposa 
en l’article 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjudici que puga 
interposar-se qualsevol altre que estimen pertinent. 
8. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
1. Les persones beneficiaries de les PEISS queden obligades a:
• Destinar la quantia econòmica de la prestació a la finalitat per a la 
qual s’ha atorgat i justificar-la adequadament.
• Comunicar a l’Ajuntament, conforme és Disposa a l’article 14.1 
apartat d) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, l’obtenció 
d’ingressos o recursos que financen el mateix objecte de la presta-
ció.
• Comunicar els canvis que és produïsquen en la situació personal i 
familiar, i que puguen afectar al compliment dels requisits per a la 
concessió de la prestació.
• Permetre i facilitar la intervenció dels serveis socials municipals.
• Participar en el Projecte d’Intervenció Social i Educatiu Familiar 
establert, si és el cas.
• Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que siguen 
degudament requerides pèls òrgans municipals, aportant quanta 
informació li siga requerida en l’exercici d’aquestes actuacions i que 
estiguen relacionades amb la concessió de la prestació.
• Assegurar l’accés als drets bàsics de totes les persones menors 
d’edat, amb discapacitat o dependents que formen part de la unitat 
familiar.
• Sol·licitar qualsevol altra prestació que li puga correspondre, 
especialment la Renda Valenciana d’Inclusió.
• No cometre actes delictius ni que puguen deteriorar la convivència 
i la cohesió social del municipi, així com respectar les normes de 
funcionament dels diferents departaments d’aquest Ajuntament, i al 
personal dels mateixos.
2. Després de la valoració professional, amb la finalitat de modificar 
els circumstàncies familiars o personals, conjuntament amb la 
persona o persones beneficiàries, podran establir-se les mesures i 
contraprestacions a realitzar per aquestes. L’incompliment de les 
mateixes comportarà proposta tècnica de denegació o, si escau, de 
revocació de PEISS concedida.
Disposicions addicionals
Primera.- La resolució dels dubtes d’interpretació de la present 
ordenança o qualsevol eventualitat no recollida en la mateixa li 
correspondrà a l’òrgan municipal que tinga encomanada la facultat 
de resoldre les sol·licituds de prestació, de la mateixa manera que 
li correspondrà l’aprovació de tots els documents normalitzats que 
siguen necessaris per a seua gestió i totes aquelles resolucions 
necessàries al seu desenvolupament i aplicació.
Segona.- Les dades de caràcter personal que es demanen durant la 
tramitació de les prestacions regulades en la present ordenança, pas-
saran a formar part dels fitxers municipals sotmesos al que estableix 
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals.
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Tercera.- En allò no previst en aquesta ordenança s’estarà al que 
disposa la legislació estatal i autonòmica en matèria de serveis socials, 
tenint present els principis de competència i jerarquia normativa.
Disposició derogatòria
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança queden derogades 
totes aquelles disposicions i resolucions municipals dictades amb 
anterioritat a la present, quan s’oposen, contradiguen o resulten 
incompatibles amb el contingut.

Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor una vegada publicat el seu text 
íntegre en el “Butlletí Oficial de la província” i haja transcorregut 
el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i se li donarà publicitat a 
través del web municipal.
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UNITATS DE CONVIVÈNCIA SENSE DESPESES EN VIVENDA HABITUAL
MEMBRES

COMPUT 1 2 3 4 5
mensual 630,00 € 738,00 € 810,00 € 864,00 € 918,00 € 990,00 €
anual 7.560,00 € 8.856,00 € 9.720,00 € 10.368,00 € 11.016,00 € 11.880,00 €

UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB DESPESES EN VIVENDA HABITUAL (LLOGUER/HIPOTECA)
MEMBRES

COMPUT 1 2 3 4 5
mensual 730,00 € 838,00 € 910,00 € 964,00 € 1.018,00 € 1.090,00 €
anual 8.760,00 € 10.056,00 € 10.920,00 € 11.568,00 € 12.216,00 € 13.080,00 €

6 ó més

6 ó més
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personal de la llar de vehicles

import 698,33 € 1.235,51 € 913,20 €

Tipus 
d'adaptació

TIPUS MENSUAL
ANUAL

PER TIPUS GLOBAL
NECESSITATS BÀSIQUES

1.500,00 €

1 persona 80,00 € 480,00 €
2 persones 90,00 € 540,00 €
3 persones 100,00 € 600,00 €
4 persones 110,00 € 660,00 €
5 o més persones 120,00 € 720,00 €
ENERGÉTIQUES
Llum - 600,00 €

900,00 €Gas - 150,00 €
Aigua - 350,00 €
US DE L'HABITATGE HABITUAL
Lloguer - 900,00 €

900,00 €Hipoteca - 900,00 €
ACCIONS EXTRAORDINARIES
Pròtesi visual - 300,00 €
Pròtesi auditiva - 1.000,00 €
Medicaments - 250,00 €
Adaptació de la llar - 1.500,00 €
Desplaçaments - 300,00 €
Sepelis - 715,00 €

2.500,00 € 
(Incloent les 
prestacions 

atorgades per 
la resta de 
conceptes)
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L’Alcúdia, a 7 de juliol de 2020.—L’alcalde, Andreu Salom Porta. 
2020/8564
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