
Criteris d'exclusió social-vulnerabilitat proposats pel departament de serveis socials d’atenció 

primària bàsica, per a l'emissió d'informes socials. 

 

 

Objecte: 

 

Definir  paràmetres objectius, tant de caràcter social com econòmic, que serviran per a establir 

l'existència de l'exclusió i la vulnerabilitat social. 

 

 

Marc legal: 

 

Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, 

reestructuració de deute i lloguer social. 

 

Llei 2/2017, de 3 de febrer de la Generalitat, per la Funció social de l'habitatge de la Comunitat 

Valenciana, destinada a assegurar el dret a un habitatge assequible, adequada i digna a les persones 

amb veïnatge a la Comunitat Valenciana. 

 

Llei 3/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, dirigida a pal·liar i reduir la pobresa energètica 

(electricitat, aigua i gas). 

 

LLEI 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat 

Valenciana, que indica  al seu article 8 que entre els  objectius del Sistema Públic Valencià de 

Serveis Socials, està la prevenció  i detecció i anàlisi  de situacions de risc i  situacions de 

vulnerabilitat social de la ciutadania 

 

 

 

Motivació: 

 

En cap de les lleis mencionades, s'utilitza un terme comú que puga ser considerat com a concepte 

jurídic determinat. L'únic element comú en tots els casos, és l'exigència als serveis socials 

municipals de elaboració d'algun document, que acredite que els beneficiaris són especialment 

vulnerables o que es troben afectats per especials circumstàncies d'emergència social. 

 

L’aparició de noves realitats sobrevingudes per situacions de crisi econòmica, que afecten un 

important sector de la ciutadania, ens obliga a adequar i homogeneïtzar els criteris tècnics a la nova 

legislació i concretar conceptes com  «especial vulnerabilitat», «llar en situació de vulnerabilitat 

social», «emergència social», «unitats de convivència», «circumstàncies d'exclusió o emergència 

social», «situació de vulnerabilitat social” o “pobresa energètica». 

 

 

 

 

 



Conceptes bàsics: 

 

Pobresa econòmica.  S'entendrà que concorre situació de pobresa econòmica quan la renda per 

càpita anual dels membres de la unitat familiar o de convivència a la qual pertanyi el/la persona no 

excedeixi del 100% del IPREM vigent, en còmput anual de dotze pagues  6778,80€. 

 

Unitat familiar o de convivència. Es considera unitat familiar o de convivència la integrada per la 

persona sol·licitant de l’informe d'exclusió social-vulnerabilitat i les persones que convisquen en el 

mateix domicili (aspecte que s’ha d’acreditar per mitjà del certificat de convivència o 

d’empadronament col·lectiu expedit per l’ajuntament corresponent) i que la persona sol·licitant 

estiga unida per matrimoni o per una relació anàloga permanent a la conjugal o per vincles de 

parentiu fins al segon grau de consanguinitat, afinitat o adopció. 

 

Situacions d'emergència. Es consideraran situacions d'emergència aquelles que originen despeses 

extraordinàries per a cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent. 

 

 

 



CRITERIS D'EXCLUSIÓ SOCIAL-VULNERABILITAT. 

 

1) Requisits SOCIALS per a l'acreditació d'exclusió social-vulnerabilitat. 

 

Els col·lectius socials que entenem que es poden trobar en una situació especial de vulnerabilitat 

són: 

 

a) Família Nombrosa. 

b) Família Monoparental amb fill/s a càrrec. 

c) Unitat Familiar o de convivència de la qual forme part un o més d’un menor d'edat. 

d) Unitat Familiar o de convivència en la qual algun dels seus membres, tinga reconegut un grau de 

discapacitat igual o superior a 33%. 

e) Cap/s de família en situació de desocupació i/o amb percepció de subsidi. 

f) Unitat Familiar víctima de Violència de gènere 

g) Ex-reclusos o persones que  

h) Pertanyents a minories ètniques, immigrants. 

i) Persones que hagin sofert un desnonament 

j) Perceptors d'ajudes socials en les seves diferents modalitats: RVI, IMV, PNC o Subsidi de 

desocupació. 

k) Majors de 60 anys en situació de desocupació 

l) Altres col·lectius en especials circumstàncies d'emergència no previstes en els apartats anteriors. 

 

 

2) Requisits ECONÒMICS per a l'acreditació d'exclusió social-vulnerabilitat. 

 

S'entendrà que concorre situació de pobresa econòmica quan la renda per càpita anual dels membres 

de la unitat familiar o de convivència a la qual pertanyi el/la persona no excedisca del 100% del 

IPREM vigent, en còmput anual de dotze pagues (6.778,30 €/any). 

 

La renda per càpita dels membres de la unitat familiar o de convivència s'obtindrà  dividint tots els 

ingressos entre el nombre de membres que la componen. 

 

Es computaran com a ingressos de la unitat familiar o de convivència la totalitat dels ingressos bruts 

procedents de tots i cadascun dels seus membres, comptabilitzant-se els derivats de sous, rendes, 

propietats, interessos bancaris, pensions o altres ajudes públiques o privades atorgades a qualsevol 

dels seus membres.  

 

3) Per a l'acreditació de la situació d'exclusió social-vulnerabilitat d'una persona o unitat familiar de 

convivència caldrà que concorren tots dos requisits, un de caràcter SOCIAL i L'ECONÒMIC. 

 



 

MODEL D’INFORME 

 

 

1. DADES DE L'EMISSOR DE L’INFORME 

 

Nom i cognoms ______________________________ 

Tècnic / Tècnica de serveis socials de l’ajuntament de ___________________, 

Dirigit a: ________________________________ 

Data_____________________________________ 

 

 

 

2.  DADES DEL SOL·LICITANT 

 

A petició del Sr. / la Sra. _______________________________________________________, 

com a sol·licitant d’informe  D'EXCLUSIÓ SOCIAL-VULNERABILITAT presentat en l’oficina 

general de registre de l’ajuntament de ____________________ amb nº de registre d’entrada ______  

de data___________ 

 

NOM I COGNOMS : __________________________________________________ 

Nº IDENTIFICACIÓ PERSONAL DNI /NIE / PASSAPORT : _________________ 

TELÈFON: __________________________________________________________ 

DOMICILI: __________________________________________________________ 

 

 

3.  DADES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA 

 

MEMBRES UNITAT CONVIVÈNCIA 

 

NOM I COGNOMS DNI / NIE /  

PASSAPORT 

DATA 

NAIXEMENT 

SEXE ESTAT 

CIVIL 

PARENTIU AMB  

SOL·LICITANT 

      

 

 

 

4. CRITERIS AL EFECTES DE DETERMINACIÓ DE LA SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIAL-

VULNERABILITAT 

 

Han sigut valorats els criteris per a determinar la situació especial de vulnerabilitat que s’han de 

tindre en compte per a l'emissió d'informes socials municipals anunciat en el BOP número ____ de 

data _____________ i ratificat pel Ple de l'Ajuntament de __________ en data de ____________. 

 

 

5. CONCLUSIÓ 

 

Segons els antecedents obrants en este departament municipal de serveis socials d’atenció primària 

bàsica se conclou la procedència de la declaració de especial de vulnerabilitat – exclusió social. 

 

 

 



 

6. VALIDESA DEL PRESENT INFORME 

 

El present informe tindrà una validesa d’un any, a contar des de la data de la seua emissió. 

 

Durant la seua vigència, la persona interessada tindrà l’obligació de comunicar, qualsevol variació 

de les seves circumstàncies personals o familiars que s’han tingut en compte per a la seua emissió. 

 

 

Per a que conste als efectes oportuns. 

 

En _________ a la data de la signatura 

 

 

Treballador/a social 

 

(Signat electrònicament al marge) 


