
Unitat:        Servei de Recursos Humans
Exp.:           RRHH 105/2017.
Assumpte: Decret per a l’establiment de criteris de distribució del fons social 

destinat als funcionaris municipals 
 

DECRET
 
Antecedents
 
1. Vist que per Decret 2017-7888, de 19 de desembre de 2017, del regidor de 
Govern titolar  de l’Àrea d’Administració,  Modernització  i  Govern  Obert   es va 
aprovar la proposta de distribució del fons social dels funcionaris municipals per 
a l’any 2017, encomanant-se a la Comissió Tècnica per a la Proposta de Criteris 
i Distribució del Fons Social destinat als Funcionaris Municipals la continuació 
dels treballs realitzats fins al moment per tal de realitzar la proposta de distribució 
del fons social destinat als funcionaris municipals per a l’any 2018.
 
2. Vist que l’esmentat Decret 2017-7888, si bé faculta a la Comissió Tècnica per 
a interpretar i proposar modificacions en els criteris de distribució aprovats per 
Decret 2017-0391, de 26 de gener de 2017, no puntualitza res en relació amb els 
criteris de distribució del fons social aplicables per a l’any 2018, ni tampoc obliga 
a la Comissió Tècnica a formular proposta al respecte, per la qual cosa es fa 
necessari concretar aquest extrem en virtut del principi de seguretat jurídica, per 
tal d’evitar cap llacuna al respecte.
 
 Fonaments de Dret
 
A l’Ajuntament de Gandia les atribucions en la matèria corresponen al Sr. José 
Manuel  Prieto  Part,  regidor  de  Govern  titolar  de  l’Àrea  d’Administració, 
Modernització i Govern Obert, de conformitat amb el Decret 2015-3868, de 3 de 
juliol de 2015, modificat per Decret 2016-0027, de 8 de gener de 2016.
 
Per tot l'exposat i en virtut de les esmentades atribucions
 

RESOLC
 
PRIMER. Prorrogar la vigència dels criteris de distribució del  fons social  dels 
funcionaris municipals aprovats per Decret 2017-0391, de 26 de gener de 2017, 
del regidor de Govern delegat de l’Àrea d’Administració, Modernització i Govern 
Obert, que es trobaran vigents en tant en quant no siguen modificats o substituïts 
per  altres  de  nous,  de  conformitat  amb  l’Annex  que  s’adjunta  a  aquesta 
resolució.

SEGON. La  pròrroga  s’aprova  amb les  adaptacions  formals  derivades  de  la 
vigencia dels criteris, eliminant les referències a l’any 2017.

TERCER. La pròrroga s’aprova sense perjudici de les facultats de proposta al 
respecte  reconegudes  a  la  Comissió  Tècnica  per  a  la  Proposta  de  Criteris  i 
Distribució del Fons Social destinat als Funcionaris Municipals en virtut de Decret 



2017-7888, de 19 de desembre de 2017, del regidor de Govern titolar de l’Àrea 
d’Administració, Modernització i Govern Obert.
 
 QUART. Difondre  aquesta  Resolució  per  al  seu  coneixement  pels  empleats 
municipals.
 
 CINQUÉ.  Contra  aquesta  Resolució,  que  exhaureix  la  via  administrativa,  la 
persona interessada pot interposar els següents recursos:

A) Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l'Òrgan municipal que ha 
dictat  l'acte.  El  termini  per interposar  el  recurs és d'un mes,  comptat  des de 
l'endemà de la notificació. Una vegada interposat el recurs, no es pot interposar 
recurs contenciós administratiu fins que aquell  siga resolt  expressament  o se 
n'haja produït la desestimació per silenci pel transcurs d'un mes, comptat des de 
la data de la seua interposició, sense haver notificat la resolució, en aquest cas 
quedarà oberta la via contenciosa administrativa.

B)  Recurs  contenciós  administratiu,  directament,  davant  el  Jutjat  Contenciós 
Administratiu  de  la  província  de  València,  que  per  torn  de  repartiment  li 
corresponga. El termini per interposar el recurs és de dos mesos, comptats des 
de l'endemà de la notificació d'aquest acte, si  no s'ha interposat el  potestatiu 
recurs de reposició, de dos mesos, comptats des del dia en què es notifique la 
resolució expressa del recurs de reposició o de sis mesos, comptats a partir del 
transcurs d'un mes des de la interposició del recurs de reposició sense haver-se 
notificat resolució expressa del mateix.

Tot  això,  sense  perjudici  que  es  puga  interposar  qualsevol  altre  recurs  que 
estime pertinent.
 

ANNEX
 

CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ
DEL FONS SOCIAL DELS FUNCIONARIS

 
PRIMER. Configuració dels ajuts:
 
El fons social dels funcionaris es configura de la forma següent:
 
Grup 1. Familiars discapacitats a càrrec
 
Tenen dret a rebre aquest ajut els funcionaris de l’Ajuntament de Gandia  
que  tinguen  al  seu  càrrec  fills,  cònjuges,  parella  de  fet  o  familiars  
discapacitats,  ambun  grau  de  discapacitat  mínim  del  33%,   a  càrrec 
reconeguts judicialment.
 
En el supòsit que ambdós cònjuges siguen funcionaris de l’Ajuntament de  
Gandia, només un d’ells rebrà l’ajut.
 
Grup 2. Ajuts mèdico-sanitaris
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Tenen dret a rebre aquest ajut els funcionaris de l’Ajuntament de Gandia i  
els components de la unitat familiar menors de 26 anys.
 
Es reconeixen els ajuts següents:
 
2.1.1.1. Dentista. Reposició de peces. Boca completa (420,71€ màxim.  
50% a l'inici i 50% al final. (210,35€) )c/u
2.1.1.2.  Dentista.  Reposició  de peces.  Aparell  complet  superior/inferior  
(180,30€ màxim)
2.1.1.3.  Dentista.  Reposició  de  peces.  Peça  de  recanvi.  (Tres  com a  
màxim. 24,04€ c/u. 72,12€ màxim)
2.1.2. Dentista. Periodòncia (120,20€ màxim, del 50% del tractament)
2.1.3. Dentista. Obturacions (27,04€ màxim)
2.1.4. Dentista. Desvitalització (24,04€ màxim)
2.1.5. Dentista. Neteja bucal (16,53€ màxim)
2.1.6.  Dentista.  Implants.  (Tres  com  a  màxim)  (102,17€  màxim  per  
implant. Màxim 3 peces)
2.1.7. Ortodòncia (420,71€ màxim. 50% a l'inici i 50% al final. (210,35€) )
c/u
2.2.1. Oculista. Pròtesis de visió. Ulleres prop/lluny (78,13€ màxim)
2.2.2. Oculista. Lentilles prop/lluny (78,13€ màxim)
2.2.3. Oculista. Ulleres bifocals (84,14€ màxim)
2.2.4. Oculista. Montura (30,05€ màxim. Període de carència 2 anys)
2.2.5. Oculista. Cristalls o renovació (24,04€ màxim. Període de carència  
2 anys. Excepte variació graduació o accident laboral)
2.3.1. Pròtesis auditives. Audífon (Prescripció facultativa Servei Valencià  
de Salut) (285,48€ màxim)
2.3.2. Pròtesis auditives. Fonació (Prescripció facultativa Servei Valencià  
de Salut) (300,51€ màxim)
2.4.1.  Pròtesis  quirúrgiques.  Fixes  (Marcapassos,  válvules,  etc...)  
(Prescripció facultrativa Servei Valencià de Salut) (1.202,02€ màxim)
2.4.2.1. Pròtesis quirúrgiques. Ortopèdiques. Plantilles. (30,05€ màxim)
2.4.2.2. Pròtesis quirúrgiques. Ortopèdiques. Calçat (54,09€ màxim)
2.4.2.3. Pròtesis quirúrgiques. Ortopèdiques. Resta de corsés, collarets.  
(300,51€ màxim)
2.4.2.4. Pròtesis quirúrgiques. Ortopèdiques. Cotxes o cadires de rodes.  
(300,51€ màxim)
2.5.  Condicionament  vehicle  particular  (240,40€.  Discapacitats  >33%.  
Afecte a la mobilitat. Carència 5 anys)
 
Grup 3. Altres ajuts
 
Ajuts inclosos:
 
3.1. Nupcialitat (150,25€ màxim)
3.2.  Convivència  comprovada  i  inscrita  en  registre  públic  (150,25€  
màxim)
3.3. Natalitat (90,15€ màxim)
3.4. Adopció (90,15€ màxim)
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3.5. Guarda i custòdia menors (4-48 mesos) (30,05€/mensuals màxim -  
360,61€)
 
SEGON. Distribució de la quantitat consignada pressupostàriament  
amb destí al fons social de la següent forma:
 
2.1. La quantitat consignada pressupostàriament amb destí al fons social  
dels funcionaris es distribuïrà de la forma següent:
 
  Grup 1: 50%
  Grup 2: 40%
  Grup 3: 10%
 
TERCER. Barem:
 
3.1. Pel que fa a la documentació acreditativa, quantitats i percentatges  
màxims a subvencionar per cada supòsit, es prendrà com a referència el  
Conveni de l’Ajuntament de Gandia i del Personal Laboral al Seu Servei,  
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 47, de  
25 de febrer de 2000.”
 
3.2. Per a l’acreditació de la circumstància de tindre a càrrec un familiar  
discapacitat  es  tindran  en  compte  els  criteris  que  assenyale  el  
Departament de Benestar Social, tenint en compte els criteris establerts  
en l’apartat VUITÉ-A)-5 d’aquestos criteris.
 
3.3.  Per  a la  determinació  de la  quantitat  econòmica que s’assigne  a  
cada sol·licitant  del  Grup 1, es tindran en compte criteris de capacitat  
econòmica de la  unitat  familiar,  percentatge de discapacitat  i  grau de  
parentiu.
 
QUART. Aprovació dels criteris:
 
4.1. Els criteris s’aprovaran per l’órgan competent en matèria de recursos  
humans de l’Ajuntament de Gandia, a proposta d’una comissió tècnica  
que es constituïrà a l’efecte.
 
4.2. La comissió tècnica es reunirà una vegada finalitzat el termini per a  
la presentació de sol·licituds.
 
4.3.  La  comissió  tècnica  es  trobarà  facultada  per  a  resoldre  tots  els  
dubtes  i  qüestions  que  es  plantegen  en  relació  amb  els  criteris  de  
distribució dels ajuts.
 
CINQUÉ. Termini per a la presentació de sol·licituds:
 
5.1. Els ajuts poden sol·licitar-se durant tot l’any, a través del Registre  
General d’Entrada de l’Ajuntament.
 
SISÉ. Període de distribució dels ajuts:
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6.1  La  distribució  es  farà  anualment  el  mes  de  novembre  entre  les  
sol·licituds presentades des del 16 de novembre de l'any immediatament  
anterior fins el dia 15 de novembre de l'any en curs.”
 
SETÉ. Quantitats sobrants:
 
7.1. Les quantitats sobrants dels distints grups es distribuiran de la forma  
segûent:
 
7.1.1. Si hi ha quantitats sobrants del Grup 1, passaran al Grup 2 i si una  
vegada incorporades al Grup 2 i adjudicades les quanties, sobra alguna  
quantitat, aquesta passarà al Grup 3.
 
7.1.2. Si en el Grup 1 no hi ha quantitats sobrants, però en el Grup 2 sí,  
les quantitats sobrants del Grup 2 passaran al Grup 1 i, si una vegada  
incorporades al Grup 1 i adjudicades les quanties, sobra alguna quantitat,  
aquesta passarà al Grup 3.
 
7.1.3. Si hi ha quantitats sobrants del Grup 1 i del Grup 2, passaran al  
Grup 3.
 
7.1.4. Si hi ha quantitats sobrants del Grup 3, passaran al Grup 1.

 
VUITÉ. Càlcul dels ajuts:
 
A) Càlcul dels ajuts del Grup 1:
 
Establir un sistema de puntuació de les sol·licituds presentades per ajuts  
del Grup 1, que permeta distribuir les quantitats en funció de la puntuació  
de  cada  sol·licitant,  evitant  així  que  se  sobrepassen  els  límits  
pressupostaris disponibles.
 
1. Els aspectes que es tindran en compte a l’hora de la baremació seran  
els següents:
 

a)        Percentatge de discapacitat de la persona de què porta causa  
la sol·licitud
b)        Grau de parentiu amb la persona que es té al seu càrrec
c)         Capacitat económica de la unitat familiar.

 
2. Les sol·licituds admeses es baremaran de la següent forma:
 

a)        Les sol·licituds admeses es puntuaran d’acord amb el barem  
aprovat,  de conformitat amb el qual s’assignarà una puntuació a  
cadascuna de les sol·licituds.
 
b)        Se sumaran els punts de totes les sol·licituds baremades.
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c)         La quantitat resultant de la suma prevista en l’apartat anterior  
s’utilitzarà per a dividir la quantitat económica pressupostada per al  
Grup 1,  obtenint  així  el  valor  econòmic  de cadascun dels  punts  
assignats, que es multiplicarà per la puntuació obtinguda per cada  
sol·licitud  baremada,  obtenint  així  la  quantitat  concreta  que 
correspon a cada sol·licitant baremat.
 
d)        Els ajuts tindran un límit màxim de 217,36 euros en còmput  
mensual,  de  tal  forma que si  la  quantitat  resultant  del  càlcul  és  
superior, s’ajustarà a aquest límit. Aquesta quantitat es trau prenent  
com a referencia la quantitat prevista en l’article 57 del Conveni de  
l’Ajuntament  de  Gandia  i  del  Personal  Laboral  al  Seu  Servei,  
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 47,  
de 25 de febrer de 2000, actualitzat d’acord amb l’Index de Preus al  
Consum.

 
3. Criteris de valoració dels aspectes corresponents al Grup 1.
 

a)        Percentatge de discapacitat de la persona de què porta causa  
la sol·licitud:

 
a.              Igual o superior al 33% i inferior al 65%: 1 punt
b.              Igual o superior al 65% i inferior al 75%: 2 punts
c.              Igual o superior al 75%: 3 punts

 
b)        Grau de parentiu:

 
a.              Funcionari municipal; cònjuge; parella de fet o fills: 2  
punts
b.              Pares i germans: 1 punt

 
c)              Capacitat económica de la unitat familiar del beneficiari:

 
a.              Fins a 20.000,00 euros: 4 punts
b.              De 20.000,01 euros a 35.000,00 euros: 3 punts
c.              De 35.000,01 euros a 60.000,00 euros: 2 punts
d.              Més de 60.000,00: 1 punt

 
4. Documentació a presentar:
 
Els sol·licitants han de presentar la documentació següent:
 

a)        Discapacitat: certificat acreditatiu del grau de discapacitat de la  
persona que té a càrrec
b)        Grau de parentiu: llibre de familia
c)         Capacitat económica: còpia de la declaració de l’IRPF de la  
unitat familiar
d)        Designació judicial com a tutor legal de la persona que tenen 
al seu càrrec
e)        Certificat de convivència.
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f)          Certificat  d’empadronament  per  al  supòsit  que  la  persona 
discapacitada estiga ingressada en un centre.
g)        Declaració de no haver varitat les circumstàncies, en el cas  
que ja tinguera reconegut l’ajunt en anys anteriors.

 
5. Criteris per a considerar que es té una persona a càrrec:
 

a)        Cònjuge o parella de fet: acreditar amb grau de discapacitat
b)        Fills: acreditar amb grau de discapacitat
c)         Pares: fills a parts iguals, segons el Codi Civil.
d)        Germans: acreditar amb grau de discapacitat i acreditació de  
la designació judicial com a tutor legal
e)        Resta de parents amb grau de discapacitat i acreditació de la  
designació judicial com a tutor legal

 
B. Càlcul dels ajuts dels grups 2 i 3:
 
1. El càlcul dels ajuts dels grups 2 i 3 es farà sumant el total respectiu de  
les quantitats sol·licitades i traguent quin percentatge del total sol·licitat  
correspon  a  cada  sol·licitud  admesa,  amb el  tope  d’euros  per  factura  
presentada assenyalat en l’apartat Primer`d’aquestos criteris.
 
2.  Una  vegada  calcul·lats  els  percentatges,  s’aplicaran  a  la  quantitat  
prevista  pressupostàriament,  per  tal  de  calcul·lar  la  quantitat  que  li  
correspon a cada sol·licitud admesa.
 
3.  Documentació  a  presentar:  els  sol·licitants  han  de  presentar  la  
documentació acreditativa següent:
 
Grup  2.  Factura  justificativa  de  la  despesa  realitzada  o  justificant  del  
pagament i, en el seu cas, el pressupost del tracament.
 
Grup 3. Documentació acreditativa del fet causant.
 
4. Per a acreditar el parentiu amb la persona destinatària del tractament,  
es presentarà el llibre de familia.”
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EL REGIDOR DE GOVERN TITOLAR 

DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ, 
MODERNITZACIÓ I GOVERN OBERT
(Decret 3868, de 03/07/2015, modificat 
mitjançant Decret 27, de 08/01/2016)

José Manuel Prieto Part
(Signat electrònicament 

segons la codificació al lateral)

EL SECRETARI GENERAL
DEL PLE

(R. Conselleria de Presidència 
13/12/12

DOCV 26/12/12)
Lorenzo Pérez Sarrión
(Signat electrònicament 

segons la codificació al lateral)

 

8


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2018-01-05T12:46:50+0100
	Gandia
	JOSEP-MANEL PRIETO PART - DNI 20046438Y
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2018-01-05T13:27:57+0100
	Gandia
	LORENZO VICENTE PEREZ SARRION - DNI 18417013Q
	ho accepto




