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PUNT 2.4.-  Proposta d’acord. Criteris per a l’emissió d’informe sobre situacions 
d’exclusió i/o vulnerabilitat social: aprovació.  

 

Ateses les següents consideracions: 

 
1. L' art. 6 dels Estatuts de la Mancomunitat estableix com a fi de l'entitat: Avaluació i 
informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació o 
risc d’exclusió. 
 
2. 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 que fan servir l’èquip de serveis socials de la Mancomunitat en l’emissió dels 
seus informes, adequant-les 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». 
 
Així doncs, per part de serveis socials es precís definir  paràmetres objectius, tant de 
caràcter social com econòmic, que serviran per a establir l'existència de l'exclusió i la 
vulnerabilitat social. 
 
3. Per part de serveis socials de la Mancomunitat s’han establit uns criteris per a l’emissió 
d’informe sobre situacions d’exclusió i/o vulnerabilitat social. 
 
4. Normativa aplicable: 
 
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 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern/Comissió Informativa l’aprovació dels 
següents acords: 
 

PRIMER.- Aprovar, pel que fa a esta Mancomunitat, els criteris per a l’emissió d’informe 
sobre situacions d’exclusió i/o vulnerabilitat social a considerar per l’èquip de serveis 
socials de base.  

 

A l'expedient constarà exemplar diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat del Protocol 
aprovat.  
 

SEGON.- Donar publicitat del Protocol del procediment de detecció, valoració, apreciació i 
declaració de situacions de risc, pels mitjans oportuns. 

 


