
 

 

BASES DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE BANC D’ALIMENTS 

 

 

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article. 1. Naturalesa de l’ajut  

 

1. L’Àrea de serveis socials, per tal de complementar els recursos de l’Administració, 

necessita de l’Acció social complementària que ofereixen entitats i associacions sense 

ànim de lucre. 

 

2. Per atendre aquesta necessitat l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro elabora el 

present reglament del servei de distribució d’aliments. No obstant, la Federació 

Espanyola d’Aliments té un reglament propi i una documentació de control d’obligat 

compliment per a l’Ajuntament. 

 

Article. 2. Objecte 

 

1. El present reglament té per objecte regular l’accés i les condicions per accedir al 

servei. D’aquesta manera es pretén recolzar el projecte iniciat per la Federació 

Espanyola de Banc d’Aliments on es fa distribució dels excedents de la Comunitat 

Europea per als col·lectius i famílies més vulnerables, i amb necessitats especials. 

 

Article. 3 Destinataris 

 

1. Persones o famílies del municipi de Santa Cristina d’Aro amb problemàtica social i 

econòmica i amb un alt grau de precarietat que dificulta el seu propi desenvolupament, 

es dóna especial atenció a: 

 

- Grups familiars amb nens o persones  grans al seu càrrec, 

- Famílies monoparentals, 

- Disminuïts físics, psíquics o sensorials, 

- Persones incapacitades per al treball que presentin problemàtica amb 

toxicomanies, 

- Menors en situació de desamparament, 

- Dones maltractades, 

- Minories ètniques, immigrants i refugiats, 

- Ex-reclusos, transeünts, 

- Persones grans amb pensions baixes 

 



 

 

CAPITOL II. PROCEDIMENT 

 

Article. 4. Accés. 

 

1. El procediment per la concessió del servei s’iniciarà a petició de la persona 

interessada o per criteri professional de l’Àrea de Serveis Socials o d’altres serveis 

externs. 

 

2. Sol·licituds, documentació i termini. 

Les sol·licituds d’ajuda es gestionaran des de l’Àrea de Serveis Socials amb la 

treballadora social de referència, segons el model que figura a l’Annex 1; i el qual va 

acompanyat d’un compromís del beneficiari a complir les condicions del present 

reglament. (Annex 2) 

 

La documentació requerida és de caràcter personal i econòmic i figura a l’Annex 3. 

Juntament amb la documentació, els usuaris que no ho puguin acreditar 

documentalment la situació econòmica o d’habitatge hauran de signar una declaració 

jurada d’ingressos i d’habitatge segons figura a l’Annex 4. 

 

No hi ha termini establert per poder-se acollir a l’ajut de Banc d’Aliments però si que 

està supeditat a l’entrega d’aliments des de la Federació Espanyola de Banc d’Aliments. 

 

Article. 5. Criteris de valoració. 

 

1. Criteris sociofamiliars. Es consideraran els següents factors: 

- Nombre de fills amb dependència econòmica 

- Habitatge  

- Convivència 

- Problemàtica familiar 

 

2. Criteris econòmics. Es consideraran els següents factors: 

- Ingressos de tots els membres del nucli familiar computables o no amb 

documents oficials 

- Despeses bàsiques de la llar 

- Despeses de la vivenda 

- Despeses variables 

 

El càlcul econòmic per accedir a l’ajut es valorarà en funció del salari mínim 

interprofessional (SMI) i segons la formula que figura a l’Annex 5. 

No obstant en els límits econòmics per accedir a l’ajuda diferenciarem entre: 

- Família nuclear 

- Família monoparental / nombrosa 

- Família amb persones amb disminució i/o dependència 

 

Article. 6. Resolució.  

 

1. Vistes les sol·licituds i documentació presentada, l’Àrea de Serveis Socials tindrà un 

termini màxim d’un mes per resoldre. Si en el termini d’un mes no hi ha hagut resolució 

expressa s’entendrà desestimada. 



 

Article.7. Revisió de les sol·licituds. 

 

1. La revisió de l’ajut del servei de distribució d’Aliments es realitzarà cada quatre 

mesos.  

 

2. Entre les renovacions hi haurà un mes d’espera o de carència en el que no hi haurà 

recollida d’aliments, per poder realitzar les valoracions novament des de serveis socials 

i evitar la cronicitat. En els casos en els que no hi hagi ingressos econòmics en el nucli 

familiar no hi haurà mes d’espera o de carència.  

 

Article. 8. Incompliment de les condicions. 

 

1. L’incompliment total o parcial d’alguna de les condicions marcades en el full de 

compromís (Annex 2), serà causa de la suspensió immediata de l’ajut. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Les presents reglament de funcionament és una actualització del reglament aprovat per 

la Junta de Govern l’any 2008. 

 



ANNEX 1 

AVALUACIÓ DE LA SOL·LICITUD DEL SERVEI D’ALIMENTS 
 

Núm. Expedient:  Sector:  
 

BENEFICIARIS 
 

Nom Cognoms Data Naixement 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

1. FACTORS SOCIO-FAMILIARS 

a. Nombre de fills amb dependència 

econòmica 

 Amb 1 fill 1 punt 

 Amb 2 fills 2 punts 

 Amb 3 ó 4 fills 3 punts 

 Amb 5 ó 6 fills 4 punts 

 Amb 7 fills ó + 5 punts 

 2 ó més fills (menys de 3a) 2 punts 

 1 fill amb disminució 1 punt 
 

 b. Habitatge     

 No reuneix les condicions 

mínimes d’habitabilitat 

5 punts 

 Manca de condicions 

higièniques 

4 punts 

 Desnonament 4 punts 

 Amuntegament 4 punts 

 Deficiències, instal·lacions, 

equipaments, estructura i 

subministra. 

1 punt 

 

c. Convivència 

 

d. Problemàtica familiar 

PUNTUACIÓ SOCIOFAMILIAR:                                                                                  punts 

 

 

 

 Ludopatia 5 punts 

 Progenitors amb conducta 

violenta dins de la llar 

5 punts 

 Trastorn mental o 

toxicomania descompensada 

4 punts 

 Malaltia crònica o terminal 

dels progenitors 

4 punts 

 Persona sense ingressos 4 punts 

 Progenitors incapaços 

d’establir una relació 

educativa 

3 punts 

 Incompatibilitat de l’horari de 

treball amb l’atenció al menor 

3 punts 

 Presència d’un familiar amb 

gran incapacitat 

3 punts 

 Maternitat prematura 3 punts 

 Estrès familiar 3 punts 

 Dificultat puntual 3 punts 

 Persona perceptora de subsidi 3 punts 

 Malaltia mental o toxicomania 

compensada 

2 punts 

 Disminució física, psíquica o 

sensorial 

2 punts 

 Treballs eventuals i/o 

dificultat per trobar treball 

2 punts 

 Persona perceptora atur  2 punts 

 Família monoparental  2 punts 

 Família extensa  3 punts 

 Família nuclear amb 

persones amb dependència  

2 punts 



 

 

2. FACTORS ECONÒMICS 

 

Ingressos Despeses 

Concepte Import Concepte Import 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Unitat Familiar Ingressos Despeses Total 

1 membre    

2 membres    

3 membres    

4 membres    

5 membres    

6 membres    

7 membres    

 

 

PUNTUACIÓ ECONÒMICA: 

 
 

DIAGNÒSTIC SOCIAL 

            

            

            

            

            

            

             

 

PROPOSTA RESOLUTÒRIA 

 Denegat       Aprovat 

      Mòdul  A B C D  

 

      Periodicitat d’entrega    

      Data de revisió     

 

Punts assignats:               punts  

Quota:        1 €    0 € 



ANNEX 2 

CONTRACTE – SERVEI D’ALIMENTS MUNICIPAL 

 
El/la sotasignat:_______________________________________________________ 

com a titular del Banc d’Aliments des del ________________fins al _______________ 

durant aquest temps es compromet a: 

 

 

1. Comunicar a l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro en el 

termini de deu dies hàbils, els canvis de la situació personal (canvi de domicili o 

patrimonial) que puguin produir la modificació, suspensió o extinció de l’ajut. 

 

2. Que un cop hagi passat el temps de validació de la sol·licitud, si no es diu el 

contrari, es donarà de baixa automàticament l’ajut, a no ser que la persona 

beneficiària torni a sol·licitar-ho i la valoració surti favorable. 

 

3. En cas de no presentar-se al Servei d’aliments el dia acordat per la recollida dels 

aliments, sense causa justificada, perdrà el dret de rebre aliments fins a la 

propera entrega establerta al calendari. 

 

4. En cas de dues faltes l’ajut quedarà suspès automàticament, i caldrà tornar a fer la 

sol·licitud novament passat un mes de la suspensió. 

 

5. Pagar la quota simbòlica d’1€ en cada recollida d’aliments establerta en el calendari. 

 

6. Respectar les indicacions del personal voluntari i ajustar-se als punts establerts. 

(Calendari i cistella) 

 

7. No vendre ni llençar els aliments rebuts. En cas de no respectar aquest punt es 

produirà l’extinció immediat de l’ajut. 

 

 

La persona beneficiària autoritza a serveis socials a cedir les dades personals pròpies i de 

la resta de membres del nucli familiar, necessàries per al bon funcionament del Banc 

d’aliments municipal. 

  

 

I perquè així consti als efectes oportuns, signo el present document a Santa Cristina d’Aro 

a  ................ de/d´ ........................................... de 2015 

 

 

El beneficiari/a:      Treballadora Social: 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 3 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER LA SOL·LICITUD DE BANC 

D’ALIMENTS: 

 

A. DOCUMENTACIÓ GENERAL 

 

- Fotocòpia del DNI /NIE / Passaport dels membres de la família 

- Fotocòpia del llibre de família 

- Certificat de convivència  

- En cas de separació o divorci: documentació acreditativa 

 

 

B. ACREDITACIÓ D’INGRESSOS: 

 

- Justificant de pensions 

- 3 ultimes fulles de salari 

- Justificants de prestacions socials (atur, ajut familiar, subsidi...) 

- Declaració jurada dels ingressos no computables en documents oficials 

- Fotocòpia de la declaració de la renda 

- Fotocòpia o extracte bancari dels moviments bancaris dels últims 5 mesos.  

 

 

C. ACREDITACIÓ DE DESPESES: 

 

- Rebut de lloguer o hipoteca de l’habitatge 

- Rebut de les despeses habituals de l’habitatge (llum, aigua, gas...) 

- Justificant de préstecs 

- Justificants de deutes i altres despeses de caràcter obligatori que tingui la 

persona i/o el nucli familiar de convivència 

 

D. ALTRES:  

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 



 

ANNEX 4 

 

 

DECLARACIÓ JURADA D’INGRESSOS ANY 2015 

 

En/Na                                                major d’edat amb DNI/NIE                                      i 

amb domicili  habitual situat a                                                                                        del 

municipi de Santa Cristina d’Aro. 

 

Declaro que, 

Percebo els ingressos de                            €/mes en concepte de    

  i que no disposo de documents oficials per justificar-los. 

 

 

I perquè consti a la sol·licitud de l’ajut de banc d’aliments, signa aquesta declaració. 

 

 

 

Signatura 

 

 

 

 

Santa Cristina d’Aro,        de                                     de 2015 

 

 

 

 

DECLARACIÓ JURADA D’HABITATGE ANY 2015 

 

En/Na                                                major d’edat amb DNI/NIE                                      i 

amb domicili  habitual situat a                                                                                        del 

municipi de Santa Cristina d’Aro. 

 

Declaro que, 

Tot i no estar empadronat, la meva vivenda habitual esta situada a     

        del municipi de Santa Cristina d’Aro. 

El cost de la vivenda és de                            €/mes en concepte de      

 

I perquè consti a la sol·licitud de l’ajut d’aliments, signa aquesta declaració. 

 

 

 

Signatura 

 

 

 

 

 



Santa Cristina d’Aro,        de                                     de 2015 

 

ANNEX 5 

BAREM ECONÒMIC D’AJUT DEL BANC D’ALIMENTS 2015 

 

Despeses:   

 

1. Despeses bàsiques: 

SMI 2015: 648,60 € 

- Alimentació.  20% SMI, per cada membre més s’incrementarà un 15% del SMI  

(129,72€  /  97,29€ ) 

- Vestuari, neteja i altres.  8% SMI (51,88€) 

 

2. Despeses de la vivenda: Preu del lloguer, hipoteca,... o declaració jurada del cost 

mensual de la vivenda habitual. 

 

3. Despeses variables: (Aigua, llum, calefacció, telèfon,...).  

 

Fórmula pel càlcul econòmic: 

 

G = I – (DB + V + DV + (A)) 

 

G = Guanys familiars mensuals 

I = Ingressos familiars mensuals 

DB = Despeses bàsiques 

 V = Despeses vivenda 

 DV = Despeses variables 

Altres. Despeses que la Treballadora Social consideri oportú tenir en compte. 

 

Límits econòmics de la unitat familiar per ser beneficiari de l’ajut del banc d’aliments. 

Si els guanys superen els barems establerts no es tindrà dret al servei d’aliments. 
 

FAMILIA NUCLEAR  FAMILIA 

MONOPARENTAL/ 

NOMBROSA 

 FAMILIA AMB 

PERSONES AMB 

DISMINUCIÓ I/O 

DEPENDENCIA 

Membres G  Membres G  Membres G 

1 membre 64,86  1 membre 97,29  1 membre 97,29 

2 membres 119,34  2 membres 142,75  2 membres 142,75 

3 membres  164,80  3 membres  188,21  3 membres  188,21 

4 membres  210,26  4 membres  224,59  4 membres  224,59 

5 membres 246,64  5 membres 260,97  5 membres 260,97 

6 membres  283,02  6 membres  297,35  6 membres  297,35 

7 membres  310,32  7 membres  324,65  7 membres  324,65 

8 membres  337,62  8 membres  351,95  8 membres  351,95 

 

 

Puntuació 

 
1 membre 16  3 membres 26  6 o més 

membres 

35 

2 membres 20  4 – 5 membres 30  



 


