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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest Reglament és regular els requisits i condicions d’accés al 
Programa Municipal de Repartiment d'Aliments a les persones en risc d’exclusió 
social, gestionat per l'Ajuntament de Torrent. 
 
Article 2.- Beneficiaris 
 
Poden ser beneficiàries del Programa Municipal de Repartiment d'Aliments les 
persones o unitats de convivència residents i empadronades en el municipi de 
Torrent que complisquen els requisits que s’estableixen en l’article 3 d’aquest 
Reglament. 



 
Article 3.- Requisits dels beneficiaris 
 
1. Per a accedir com a beneficiari al Programa Municipal de Repartiment 
d'Aliments és necessari complir els següents requisits: 
 

a) Estar empadronat i residir de forma habitual en el municipi de Torrent amb 
una antiguitat, almenys, de sis mesos d’antelació a la data en què es 
formule la sol·licitud de l’ajuda. Solament en el supòsit de situacions de 
risc, degudament acreditades pel personal tècnic municipal, es pot obviar 
aquest requisit. 

b) No ha d’haver absentisme escolar en la unitat familiar de convivència, la 
qual cosa s’ha d’acreditar d’acord amb el que estableix el Pla Municipal 
d'Absentisme Escolar. 

c) Haver reclamat drets econòmics que pogueren correspondre per qualsevol 
prestació pública o privada i exercir les corresponents accions per a fer-les 
efectives. 

d) Sempre que des dels servicis socials es considere necessària la seua 
aplicació el/la beneficiari/a, haurà de subscriure una compromís d’activitat. 
La persona sol·licitant o beneficiaria d’aquesta ajuda, haurà de buscar 
activament ocupació, acceptar un treball adequat i participar en accions 
específiques de motivació, informació, orientació, formació, reconversió o 
inserció professional per a incrementar les possibilitats d’obtindre un lloc de 
treball. 

 
2. La valoració s’ha de fer d’acord amb el barem següent, en funció dels membres 
de la unitat familiar i del seu límit d’ingressos, com es mostra en aquesta taula: 
 
 

 
- El límit d’ingressos es calcula amb la suma dels ingressos de la unitat familiar de 
convivència (estiguen empadronats o no, però que constituïsquen unitat de 
convivència) i la resta del pagament de la hipoteca, lloguer o habitació (per al qual 
només es concedeix una única prestació, sense que els diferents sol·licitants que 
convisquen junts puguen acumular-ne més d’una). 
 
- Si es presenta més d’un pagament d’hipoteca, solament la de residència habitual 
es resta dels límits d’ingressos. 
 
Article 4.- Documentació 
 
Les persones interessades a obtenir la condició de beneficiari han de presentar en 
el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Torrent la corresponent sol·licitud d’ajuda 
per unitat familiar, segons el model a l’annex I, junt amb la documentació que li 
siga requerida. 
 
 

Nº 
MEMBRES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

 LIMITE 
INGRESSOS 
MENSUALS 
(€) 

468 585 673 708 777 845 914 982 1050 1119 



Article 5.- Causes de denegació 
 
1. No complir algun dels requisits establits en l’article 3. 
 
2. La no presentació dins del termini i en la forma escaient de la documentació 
requerida. 
 
3. Que l’habitatge no dispose de les condicions minimes d’aigua, llum o gas 
necessàries per a l’elaboració i conservació dels aliments adquirits. L'exclusió o 
no de la prestació d'aliments a persones en exclusió social que no poden fer front 
al pagament de rebuts d'aigua i de llum vendrà sempre determinada pels informes 
previs de la treballadora social del punt d'aliments i en última instància per la 
persona responsable dels Servicis Socials 
 
Excepcionalment es valoraran els casos de persones que no residisquen en un 
habitatge previst amb els suministraments bàsics i que puguen tindre suports per 
a rebre el menjar elaborat. 
 
En tot cas, es valoraran per els tècnics dels servicis socials, les ajudes 
necessàries per a la correcta elaboració dels aliments. 
 
4. Quan la valoració tècnica dels professionals consideren que l’objecte del servei 
no s'ajusta a les necessitats del sol·licitant. 
 
6.- Repartiment i recollida d’aliments 
 
Cada titular del servei ha de disposar d’una targeta identificativa amb el nom i 
cognoms, document d’identificació i nombre de membres de la unitat de 
convivència. 
 
En aquesta targeta s’anotaran les dates de recollida dels aliments, així com els 
mesos en els quals s’ha de renovar o reactivar la petició del servei. 
 
Els menors de 18 anys no poden arreplegar els aliments a soles, sinó que han 
d’anar acompanyats per un adult de la unitat de convivència. 
 
L’horari habitual de repartiment d’aliments és de dilluns a divendres, no festius, i 
de 8.30 hores a 13.00 hores. 
 
Article 7.- Pèrdua de la targeta. 
 
La pèrdua de la targeta identificativa té com a conseqüència la renovació de tota 
la documentació, així com una nova valoració per a ser donat d’alta en el servei. 
 
 
TÍTOL II. DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS. 
 
Article 8. Drets dels usuaris. 
 
Els usuaris de la prestació del Programa Municipal de Repartiment d'Aliments 
tenen els drets següents: 
 



1. Rebre la prestació concedida. 
2. Que la prestació efectiva del servei supose la menor intromissió 

possible en el dret a la seua intimitat personal, la qual ha de dur-se 
a terme d'acord a les regles de la bona fe i diligència. 

3. Dret a la privadesa de les seues dades personals. 
4. Dret a ser tractat correctament. 
5. Dret a poder presentar qualsevol reclamació en relació amb la forma 

en què se li presta el servei. 
6. Dret a participar als itineraris formatius per a l’inserció laboral que 

realitze l’Ajuntament 
 
Article 9. Obligacions dels usuaris. 
 
Els usuaris de la prestació del Programa Municipal de Repartiment d'Aliments 
tenen les obligacions següents: 
 

1. Identificar-se, a través del DNI, NIE, passaport o permís de conduir en 
vigor. 

 
2. Si el titular o qualsevol dels membres de la unitat familiar no poden passar 

a arreplegar els aliments per una causa justificada, han d’avisar amb 
antelació o presentar una autorització per escrit del titular de la targeta 
perquè una tercera persona puga fer la recollida. La persona autoritzada ha 
de presentar l’acreditació original del titular del recurs. 

 
En cas de no presentar justificant d’absència ha de donar-se la cita per a 
quan pertoque, seguint el torn corresponent. 

 
3. Adoptar una actitud col·laboradora i mantenir un tracte correcte amb el 

personal que proporciona el servei. 
 

4. Aportar tota la informació que li siga requerida amb vista a la valoració de 
les circumstàncies personals, familiars i socials que determinen la 
necessitat de la prestació. 

 
5. Informar el tècnic municipal del Programa Municipal de Repartiment 

d'Aliments de qualsevol canvi que es produïsca en la seua situació 
personal, familiar, social i econòmica que puga donar lloc a la modificació, 
suspensió o extinció de la prestació del servei. 

 
6. Comunicar les absències temporals o definitives i lliurar la targeta en el 

recurs municipal. 
 
L'incompliment d’alguna d’aquestes obligacions pot donar lloc a la suspensió 
temporal o a l’extinció del servei. 
 
Article 10. Baixes en el servei. 
 
Les baixes poden ser de dos tipus: 
 
a) Temporals. 
b) Definitives. 



 
Article 11. Baixes temporals. 
 
1. Tenen la consideració de baixes temporals aquelles que signifiquen un 
cessament temporal en la prestació del servei, i que han de ser comunicades al 
tècnic municipal. 
 
2. Poden venir motivades per les circumstàncies següents: 
 

a) Hospitalitzacions. 
b) Fins a tres absències injustificades per a la recollida dels aliments. 
c) Canvis temporals en la unitat de convivència. 
d) Absències domiciliàries temporals per períodes vacacionals no superiors 
a un mes. Es retirarà la targeta i a la tornada es retornarà al titular. 
i) Per criteri professional motivat. 

3. Els usuaris en situació de baixa temporal segons les circumstàncies anteriors 
no poden arreplegar els aliments fins que comuniquen la tornada i se’ls cite de 
nou. 
 
Article 12. Baixes definitives. 
 
1. Tenen la consideració de baixes definitives aquelles que signifiquen un 
cessament definitiu de la prestació del recurs. 
 
2. Poden ser causa del cessament en la prestació del servei les següents: 
 

a) Finalització del període de prestació reconegut sense que es produïsca 
la renovació. 
b) Per renúncia de l’usuari. 
c) Per defunció. 
d) Per la desaparició de la necessitat que va motivar la concessió. 
i) Per ocultació o falsedat de dades o incompliment de les condicions de 
concessió. 
f) Per trasllat definitiu del beneficiari a una localitat diferent del seu lloc de 
residència o davant la falta de comunicació d’un canvi de domicili. 
g) Les que es produïsquen com a conseqüència de no comunicar una 
absència temporal. 

 
TÍTOL III. VOLUNTARIAT: DRETS I DEURES. 
 
Article 13. Definició de voluntariat 
 
Voluntariat és el conjunt d’activitats d'interés general dutes a terme per persones 
físiques quan complisquen els requisits següents: 
 

- Que tinguen caràcter solidari. 
- Que la seua realització siga lliure. 
- Que es duguen a terme sense contraprestació econòmica o material. 

 
 
 
 



Article 14. Drets 
 
1. Els voluntaris del Programa Municipal de Repartiment d'Aliments tenen els 
drets següents: 
 

a) Rebre inicialment, i amb caràcter regular durant la prestació de la seua 
activitat, informació, orientació, suport i els mitjans materials necessaris 
per a l’exercici de les funcions que se’ls encomanen. 

 
b) Rebre inicialment, amb caràcter regular i adaptada a les seues 

condicions personals, la formació bàsica i especialitzada per al correcte  
desenvolupament de les activitats que se'ls assignen. 

 
c) Ser tractats sense discriminació, amb ple respecte a la seua llibertat, 

dignitat, intimitat, creences i altres drets fonamentals reconeguts en els 
convenis, tractats internacionals i en la Constitució. 

 
d) Ser assegurats contra els riscos d’accidents i malaltia derivats 

directament de l’exercici de l’activitat voluntària, amb les 
característiques i pels capitals assegurats. 

 
e) Obtenir reconeixement pel valor social de la seua contribució i de les 

competències, aptituds i destreses adquirides com a conseqüència de 
l’exercici de la seua labor de voluntariat. 

 
f) Els voluntaris que necessiten ajuda alimentària rebran el seu lot 

corresponent ajustat a les seues necessitats, amb el coneixement previ 
del responsable del recurs. 

 
2. Els voluntaris del Programa Municipal de Repartiment d'Aliments podran veure 
suspesa la seua col·laboració quan es veja perjudicada greument la qualitat dels 
programes de l’entitat per causa seua o infringisquen greument l’acord 
d’incorporació. 
 
Article 15. Deures 
 
Els voluntaris del Programa Municipal de Repartiment d'Aliments tenen les 
següents obligacions: 
 

a) Complir els compromisos adquirits amb les organitzacions en les quals 
s’integren i reflectits en l’acord d’incorporació, i respecten les finalitats i 
la seua normativa. 

 
b) Guardar, quan siga necessari, secret de la informació rebuda i 

coneguda en el desenvolupament de la seua activitat voluntària. 
 

c) Respectar els drets de les persones beneficiàries o destinatàries de 
l’activitat voluntària. 

 
d) Actuar amb la diligència deguda i de forma solidària. 

 



e) Participar en les tasques formatives previstes per l’entitat municipal de 
manera concreta per a les activitats i funcions confiades, així com les 
que, amb caràcter permanent, siguen necessàries per a mantenir la 
qualitat dels serveis que proporcionen. 

 
f) Seguir les instruccions adequades als objectius que es tinguen en el 

desenvolupament de les activitats encomanades 
 

g) Respectar i cuidar els recursos materials que posen a la seua 
disposició. 

 
Disposició addicional única 
 
A fi de no perjudicar les persones en situació d’emergència i d’excepcional 
gravetat social que puguen afectar-les, a elles o a les seues famílies, el personal 
tècnic del Punt d'aliments ha de fer una valoració de la situació que es presente, 
així com s’ha de coordinar amb els professionals de Serveis Socials Municipals, 
amb un informe social previ i/o una proposta prèvia dels tècnics, per a donar un lot 
de menjar, encara que falte algun dels requisits establits en aquest Reglament. 
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ANNEX I 
 

SSCB-015  AJUDA PROGRAMA MUNICIPAL REPARTIMENT D’ALIMENTS 
 

DADES PERSONALS (*) 
 

Nom i cognoms 
          

 

DNI/CIF 
      

 

En representació de 
      

 

DNI/CIF 
      

Correu electrònic 
      

Fax 
      

Tel. 
      

Tel. mòbil 
      

 

Domicili  
      

 

Localitat 
      

 

C. Postal 
      

Autoritze que m’envien notificacions i comunicacions a esta adreça de correu electrònic o al telèfon mòbil per SMS, únicament a 
efectes informatius. SÍ    NO  

 

EXPOSA 
 
Que es troba en una situació econòmica greument deteriorada, que li impideix desposar de recursos per a cobrir les 
seues necessitats bàsqiues alimentàries.  
 

 

SOL·LICITA 
 
Ser beneficiàri de l’ajuda del Programa Municipal de Repartiment d’Aliments.  
 

 

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD SIGNATURA PERSONA SOL·LICITANT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Torrent,      de/d’                                      201      

 
 

(*) Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que l'Ajuntament de Torrent incorporarà les seues dades a fitxers, que 
s'utilitzaran per als fins d'esta sol·licitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres administracions públiques que siguen les destinatàries del 
tractament. Addicionalment autoritza l'Ajuntament de Torrent a comprovar i completar les dades necessàries per a esta sol·licitud, consultant tant els seus propis arxius com 
els d'altres administracions públiques que siguen necessaris. Per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició s’ha de dirigir per escrit a l'Ajuntament a 
l'adreça que veurà en la capçalera, i adjuntar-hi una fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o equivalent. 

ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT 



 
 

* APROVACIÓ INICIAL............... PLE 11/01/2018 
* APROVACIÓ DEFINITIVA ....... DECRET 1.239/2018 
* B.O.P. ........................................23/04/2018 

 
 
 
 


