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 AJUDES PER A EVITAR LA POBRESA ENERGÈTICA I LA PÈRDUA 

D’HABITATGE. (Orde 3/2015, DOCV 31/12/2015) 

 

 ADHESIÓ DELS AJUNTAMENTS ALS ACORDS DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE LA CONSELLERIA D’HABITATGE I LES COMPANYIES 

SUBMINISTRADORES, IBERDROLA, GAS NATURAL FENOSA I 

ENDESA (Data subscripció acords 01/12/2015) 

 

PREGUNTES FREQÜENTS I CRITERIS EN LA TRAMITACIÓ DE L'ORDE DE 

POBRESA ENERGÈTICA. 

 

 

1.- Compatibilitat amb altres ajudes. 

 

Aquestes ajudes no són incompatibles amb altres, al contrari, es poden 

considerar complementàries a les que els ajuntaments, les ONG i la resta 

d'institucions estan oferint a aquests col·lectius. En tot cas, com diu la base 

quarta de l'Orde, en els supòsits de rebre una altra ajuda, la suma de totes no 

podrà superar el cost del subministrament. 

 

Aquesta valoració de la quantificació de totes les ajudes rebudes serà 

tasca dels serveis socials dels ajuntaments, els quals per a presentar la 

documentació necessària per a la sol·licitud han de realitzar un informe de cada 

família o unitat familiar en què es detalle aquesta circumstància junt amb 

l'avaluació de la situació d'exclusió social. 
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2.- Documentació a presentar pels ajuntaments que sol·liciten les ajudes. 

 

a) Acreditació de capacitat i representació. 

b) Relació de les persones que seran destinatàries de l'ajuda. 

Aquesta relació es generarà mitjançant l'aplicació informàtica PIDAE  

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17893  

c) Informe dels serveis socials municipals que acredite la situació, de 

les persones. 

 

('impresos associats' d'aquest tràmit, model normalitzat formulari IA-12281). 

 

Com a treball previ abans d'omplir aquest model normalitzat, els serveis 

socials de cada ajuntament hauran de fer l'oportuna valoració del grau de risc 

d'excussió de cada família, on es comprovaran els ingressos, altres ajudes 

rebudes i la resta de circumstàncies de la situació de l'exclusió social, emetent 

un informe per a cada una de les famílies que servirà com a base per a 

considerar la família com en situació de risc d'exclusió per a poder sol·licitar 

l'ajuntament les ajudes corresponents. Com a documentació justificativa a 

presentar davant de la Conselleria d’Habitatge, l'ajuntament presentarà l’imprés 

associat mencionat, model IA-12281, en què relacionarà tots els membres que 

formen les famílies o unitats familiars sobre les quals s'han realitzat els informes 

avaluatoris i es demanen les ajudes, amb el detall del DNI o NIF i domicili. 

 

d) Per a justificar el tall o risc de tall. 

L'ajuda es concedeix no sols per a qui ja té el tall del 

subministrament, si no per a qui es trobe en risc de tall, segons 

informen els serveis socials. 

S'haurà d'aportar la documentació emesa per les companyies 

subministradores, avisos d'impagament i talls de subministrament. 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17893
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En el cas del subministrament d'aigua o d'entitats subministradores 

amb què no hi ha acord de col·laboració, les famílies hauran de 

presentar els rebuts no abonats. 

 

Per al càlcul dels costos dels rebuts es consideren inclosos les taxes, 

i impostos. 

 

Els ajuntaments abonaran els costos dels subministraments a les 

companyies subministradores. 

 

Per als lloguers socials. 

 

Les ajudes d'aquesta Orde per a lloguer es consideren que van dirigides 

«per a contribuir» al pagament del que s'entén per «lloguer social» en els 

supòsits següents: 

 

1. Persones que han sigut desnonades, tant d’habitatge en propietat 

com d'un lloguer. 

2. Persones que s'han vist obligades a oferir el seu habitatge habitual en 

pagament. 

 

En ambdós situacions s'ha accedit a un lloguer social i no poden fer front 

al pagament. 
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Què considerem «lloguer social» a aquests efectes: 

 

Els lloguers que han oferit les entitats bancàries com a conseqüència 

d'un desdonament i la dació en recompensa de l’habitatge, el lloguer que haja 

oferit l'ajuntament o qualsevol altre de naturalesa semblant, no convencional. 

 

Per a aquests casos, s'abonarà el lloguer a l'entitat arrendadora. 

 

Els serveis socials emetran el certificat corresponent per a justificar el 

lloguer. 

 

 

3.- Criteris de concessió 

 

L'ajuntament pot presentar més d'una sol·licitud, per a diferents famílies. 

 

El criteri de concessió és el temporal, considerant-se per tant l'orde de 

presentació, dia, hora i minut, per tant les sol·licituds que presenten els 

ajuntaments hauran de considerar-se a partir del moment que estiguen 

completes amb la documentació adjunta. 

 

 

4.- Documentació a sol·licitar a les famílies 

 

L'orde d'ajudes no contempla quina documentació s'ha de sol·licitar a les 

famílies per a acreditar la seua situació, i presentar davant de l'ajuntament, 

encara que si s'ha facilitat una relació de documentació a sol·licitar en l'apartat 

d'informació complementària, a mode orientatiu per a facilitar la tasca dels 

ajuntaments. 



5 

 

INFORMACIÓ PER A LES PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

 

Les persones o unitats familiars en risc d'exclusió social podran dirigir-se 

al seu ajuntament; els serveis socials de l'ajuntament valoraran les situacions de 

risc d'exclusió social i la impossibilitat de fer front als pagaments dels 

subministraments. 

 

Per a això, podran aportar a l'ajuntament: 

-L'última declaració d'IRPF o qualsevol altra justificació dels ingressos 

percebuts. 

-Les factures de les companyies subministradores que no poden pagar. 

-Rebuts del lloguer que no poden pagar. 

-Documents que justifique que resideix en un habitatge síti dins del terme 

municipal del corresponent ajuntament. 

 

 

5.- Quantia de les ajudes. 

 

Per al cas dels lloguers, independentment de la data del desnonament, 

s'atendran els rebuts de lloguer emesos des d'octubre de 2015, amb el límit 

màxim d'un any. 

 

En el cas dels subministraments, independentment de l'import del rebut, 

s'abonarà 75 € per rebut, amb un màxim de 300 € per any, en el cas de la llum i 

el gas; i per al cas del consum d'aigua, un import màxim de 15 € per rebut amb 

el límit de 60 € anuals. 

No està inclòs el subministrament de gas butà. 
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El restabliment del subministrament no és un preu tarifari estàndard, 

s'haurà de presentar a l'ajuntament el document acreditatiu emés per la 

subministradora. 

 

S'acceptarà per a concedir l'ajuda un sol restabliment per habitatge. 

 

 

6.- PIDAE (Programa per a la informació de Dades d'Ajuda Energètica). 

 

La relació de les persones destinatàries de les ajudes amb la 

quantificació detallada de l'import de la subvenció sol·licitada, que apareix en 

l'apartat b) de l'article 6 de la convocatòria d'ajudes s'ha de presentar 

obligatòriament en el tràmit telemàtic mitjançant dos fitxers (un fitxer pdf i un 

fitxer xml) que genera l'aplicació PIDAE 

 

Passos que s'ha de seguir (cada pas s'ompli des d'una finestra del 

programa): 

 

1.- Configuració Entitat 

El primer pas obligatori, previ a la utilització de l'aplicació serà la Configuració 

de les dades de l'entitat (ajuntament) des de la que es gestionarà el registre 

dels beneficiaris candidats a rebre l'ajuda. 

-NIF i nom de l'ajuntament 

 

2.-Registre de Beneficiaris 

El segon pas, serà el Registre dels beneficiaris o unitats familiars en situació 

desfavorida per als que se sol·licita l'ajuda energètica. NIF, domicili, referència 

cadastral, nom del sol·licitant, nombre de membres de la unitat familiar i 

ingressos. 
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3.- Dades de Justificació 

Una vegada emplenades les dades necessàries per a cada beneficiari, el 

següent pas serà el registre de les dades de Justificació de cada un d'aquets. 

L'aplicació, permetrà desar cada una de les línies de justificació per sol·licitant. 

Les dades s'ompliran per període para cada un dels conceptes, 

Subministraments, Restabliments i Lloguer. Data inici i final del 

subministrament, nom de la companyia, import rebut i la pantalla calcula l'ajuda. 

 

4.-Emissió de fitxers 

Després d'haver registrat els beneficiaris i desades les seues dades de 

justificació per període i concepte l'aplicació permetrà emetre els 2 fitxers 

necessaris que hauran d'acompanyar a la sol·licitud telemàtica. Es pot fer una 

visualització prèvia de les dades generades en l'informe pdf, si no són correctes 

es poden modificar o anul·lar. Una vegada comprovats es generen els informes 

que s'han d'adjuntar a la sol·licitud: 

 

 Fitxer normalitzat en format llegible (pdf) amb la relació dels imports 

dels beneficiaris per concepte. 

 Fitxer procesable (xml) amb tota la relació de beneficiaris, imports i 

períodes que serà processat i tractat amb posterioritat. 

 

5.- Històric 

Finalment, l'aplicació permetrà consultar els distints fitxers XML que s'han 

generat. Així mateix des d'aquesta opció l'aplicació permetrà anul·lar el fitxer 

generat en l'últim procés de generació. 
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Els ajuntaments podran dirigir-se si tenen algun problema tècnic per a la 

instal·lació del programa PIDAE, especificant un nom, telèfon i correu de 

contacte. 

 

La persona encarregada de resoldre les incidències en la instal·lació de PIDAE 

és Luis, que ha participat en el desenrotllament de l'aplicació. 

 

Les incidències les podeu enviar a la seu adreça electrònica personal 

larana@indra.es 

 

PREGUNTES FREQÜENTS DE LA SOL·LICITUD D'ADHESIÓ DELS 

AJUNTAMENT 

 

1.- Qui pot sol·licitar l'adhesió als Acords de Col·laboració? 

La poden sol·licitar els ajuntaments i les mancomunitats, en aquells casos de 

municipis que tenen canalitzat els serveis socials a través de la mancomunitat, 

com en el cas de municipis xicotets, que disposen d'un treballador social per a 

atendre uns quants municipis, encara que la sol·licitud de l'ajuda la realitzarà 

cada ajuntament. 

 

2.- Termini per a sol·licitar l'adhesió. 

No hi ha termini límit de sol·licitud d'adhesió, la limitació temporal la marca les 

bases de l'orde d'ajudes, que estableix un termini de sol·licitud d'ajudes de 3 

mesos des de l'endemà de la publicació de l'Orde de les ajudes. (últim dia 

31/03/2015). No obstant els Acords subscrits tindran una vigència d'un any, 

prorrogable. 

 

3.- Certificat de l'acord de l'òrgan competent de l'ajuntament pel qual s'adopta la 

decisió de sol·licitar l'adhesió. 

mailto:larana@indra.es
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Com a documentació acreditativa es pot presentar l'Acord del Ple, Resolució o 

Decret d'alcaldia, etc. Document que acredite la persona que subscriu i 

sol·licita, 

 

4.- És obligada l'adhesió per a sol·licitar l'ajuda? 

L'Orde d'ajudes a la pobresa energètica la pot sol·licitar qualsevol municipi de la 

Comunitat Valenciana que tinga entre els seus veïns una família en risc 

d'exclusió social, no cal estar adherit a les companyies subministradores. 

 

No obstant això, els Acords de col·laboració si permeten una operativa entre les 

subministradores, els ajuntaments i la Conselleria d’Habitatge que potencien 

l'efecte produït per les ajudes concedides per a la pobresa energètica per part 

de la Conselleria. Els ajuntaments adherits mitjançant la comunicació a través 

dels correus electrònics establits per cada companyia poden evitar el tall de 

subministrament. Les companyies subministradores que han subscrit l'Acord 

tenen el compromís de no avançar en el procediment de tall de subministrament 

i concedeixen una moratòria de tres mesos per a abonar els rebuts no pagats. 

Mentrestant, l'ajuntament sol·licita a la Conselleria l'ajuda corresponent per a 

cada una de les seues famílies. 

 

5.- Procés d'adhesió 

Els ajuntaments que han sol·licitat la seua adhesió passen a formar part de la 

relació d'ajuntaments adherits que està disponible en la pàgina web de la 

Conselleria. La seua adhesió es ratifica formalment en la Comissió de 

seguiment creada a este efecte entre les parts que subscriuen l'Acord i 

periòdicament, la dita relació d'ajuntaments serà publicada en el DOCV. 
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6.- Operativa a seguir pels Ajuntaments 

Són els ajuntaments els que han de comunicar a les empreses 

subministradores, a través dels correus facilitats a este efecte, les dades dels 

rebuts impagats per a donar l'avís. 

 

La subministradora paralitza el tall durant tres mesos. 

L'ajuntament abona a les companyies. 

Persones de contacte dels servicis territorials 

 

ALACANT: 

 Gema Garrido 

          Tel.: 965936814 garrido_gem@gva.es 

 M. Dolores González 

         Tel.: 965936782 gonzalez_madol@gva.es 

 

CASTELLÓ: 

 Teresa Solana 

          Tel.: 964333750 solana_margut@gva.es 

 José Luis Marqués 

          Tel.: 964333756 marques_joscas@gva.es 

 

VALÈNCIA: 

 Teresa Navarro 

          Tel.: 963426645 navarro_ter@gva.es 

 Paco Valls 

          Tel.: 963426679 valls_fragar@gva.es 
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