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CRITERIS D’AVALUACIÓ I D’ATORGAMENT PER ALS AJUTS ECONÒMICS D’EMERGÈNCIA SOCIAL (APS) 
 
 

AJUTS D’EMERGÈNCIA SOCIAL: 
Ajuts econòmics transitoris, motivats per circumstàncies excepcionals i destinats a facilitar la superació 
de situacions en què concorri una necessitat temporal. 

 

Es tracta de prestacions dineràries per a situacions concretes i urgents, adreçades als socis de l’entitat, 
que sempre aniran acompanyades d’assessorament i assistència social. 

 
 

PERSONES BENEFICIÀRIES: 
 

Podran sol·licitar l’ajut els socis autors vius amb vot social a la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) 
per a si mateixos o per a la seva unitat familiar, en situacions acreditades i  que reuneixin els requisits 
que s’estableixen en aquesta normativa. 

 

S’entén com a unitat familiar la constituïda per la persona sol·licitant i una o més persones que 
convisquin al mateix domicili, unides per relació conjugal o anàloga o per una relació de primer grau 
ascendent o descendent. 

 

Tindran dret a aquests ajuts els socis autors vius amb vot social que: 
 

1. Pateixin una malaltia greu i transitòria que els incapaciti per al desenvolupament de la seva 
activitat d’autoria i que no tinguin una cobertura econòmica. 

2. Pateixin una malaltia greu i siguin majors de 65 anys. 
3. Tinguin reconegut un grau de discapacitat superior al 33% o una incapacitat permanent parcial, 

absoluta o gran invalidesa. 
4. Es vegin en l’obligació d’afrontar una conjuntura econòmica d’urgència i peremptòria de 

necessitat. 
5. No disposin dels recursos econòmics suficients per mantenir la seva persona i la família al seu 

càrrec, i es trobin a l’IPREM o per sota, ja sigui per recursos propis, percebuts per pensió de la 
Seguretat Social o de Serveis Socials. 

6. En cas de defunció recent (menys d’un any) del soci, es concediran ajuts per al pagament del 
sepeli o altres despeses a familiars per tal d’estabilitzar la situació de la família, en el cas que 
aquesta no se’n pugui fer càrrec. 

7. Davant la urgència d’una situació de desnonament i/o per evitar una situació de carrer, es  
podrà facilitar el pagament de mensualitats de lloguer d’habitatge habitual o d’un altre tipus 
d’allotjament que serveixi com a habitatge habitual, durant un període que determinarà el  
Grup de Treball. 
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LÍMITS DE L’AJUT 
 

1. El soci que percebi l’APS només podrà rebre un màxim de 6.000 euros anuals. 
2. El soci que percebi l’APS no podrà rebre més d’un ajut per any. 
3. Els ajuts només podran ser concedits en cas que l’any immediatament anterior la persona 

sol·licitant no hagi estat beneficiària de cap APS de manera que poguessin conformar una 
prestació econòmica continuada en el temps. 

4. En cas d’incompliment per part de la persona beneficiària de les condicions acordades per 
a l’acceptació de l’ajut econòmic, aquest podria ser retirat. D’altra banda, i en funció de 

l’estimació del tècnic responsable, es podrà proposar al soci
1
 amb ajut la renovació 

d’aquest mitjançant la seva col·laboració en projectes solidaris. L’ajut es pot ampliar 
temporalment, fins a un màxim de 2 anys. 

5. Es donarà prioritat als casos més urgents, per exemple a socis més grans, amb malaltia, 
amb càrregues familiars o en risc d’exclusió social. 

6. En casos excepcionals i quan, per prescripció mèdica —degudament justificada mitjançant 
els informes corresponents d’especialistes mèdics—, la interrupció d’un tractament pugui 
suposar l’agreujament del pacient o la pèrdua d’utilitat d’allò que ja s’ha dut a terme, es 
podrà atorgar una ampliació de la quantia de l’ajut al qual es refereixen els punts 1 i 2 per 
una quantitat que no excedeixi en dues vegades la quantia establerta al punt 1. 

 
REQUISITS GENERALS 

 
Els requisits generals per ser beneficiari de les prestacions econòmiques són: 

 

1. Ser soci autor viu amb vot social. 
2. No disposar d’ingressos suficients. 
3. Acreditar la situació de necessitat greu. 
4. Aportar la documentació exigida (vegeu «Requisits bàsics per a la sol·licitud de l’ajut 

d’emergència social»). 
5. Acceptar les condicions establertes en el procés d’intervenció social respecte a la col·laboració 

de la persona potencialment beneficiària en la resolució de les seves necessitats, si escau. 
Presentar les sol·licituds fins a una setmana abans de les reunions del Grup de Treball —les 
dates de les reunions es faran públiques oportunament al web de la SGAE. Les sol·licituds 
rebudes després d’aquest termini es derivaran a la reunió següent. 

 
QUANTIA DELS AJUTS 

 

Els ajuts econòmics es concediran en funció de les disponibilitats pressupostàries. 
 

La quantia màxima que es podrà concedir per persona o unitat familiar no excedirà la quantitat de 6.000 
euros per any, amb l’excepció establerta en el punt 6 de l’apartat referit al límit dels ajuts. 

 
 

AJUTS ESPECIALS 

 
Per contribuir al finançament de materials òptics i/o d’audició per a les persones sòcies que acreditin 

adequadament una manca de recursos econòmics igual o inferior al doble de l’IPREM
2 

amb almenys un 

 

1
El soci amb ajuda a Projecte Solidari, podrà accedir a aquesta ampliació temporal de la mateixa, sempre i quan persisteixi la situació                        

de mancança, que va donar lloc a la mateixa. 
 

2
IPREM 2014: 532,51 € (mes) – 6.390,13 (anual): L’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) és un índex emprat a 

l’Estat espanyol com a referència per a la concessió d’ajuts, beques, subvencions, etc. Va néixer l’any 2004 per substituir el salari 
mínim interprofessional com a referència d’ajuts. L’IPREM es publica anualment a través de la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat, de manera que caldrà tenir com a referència l’últim valor publicat oficialment. 
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   vot social i que aportin la documentació corresponent, la quantia màxima per soci s’estableix en 300 €.  

   No es podrà sol·licitar l’any següent al de la concessió pels mateixos motius. 

 
Com sol·licitar-lo: cal remetre a la SGAE un imprès de sol·licitud, DNI / NIE / passaport, documentació 

justificativa de la situació socioeconòmica i factura original, amb data de l’any natural actual, que detalli 

l’import del material adquirit (ulleres, lentilles o audiòfons). 

 

 
FUNCIONAMIENT DEL GRUP DE TREBALL D’APS 

 
El Grup de Treball d’Ajuts d’emergència Social (APS) és competent per a l’estudi de les sol·licituds 
d’ajut, així com per determinar quines seran les persones beneficiàries. El Grup de Treball és sobirà en 
les seves decisions i atendrà les sol·licituds d’ajut dins els límits pressupostaris que s’estableixin cada 
any. 

 

El Grup de Treball es reserva el dret de modificar aquesta normativa, així com les condicions i els criteris 
establerts per a la concessió dels ajuts. 

 
El Grup de Treball es reunirà almenys un cop cada dos mesos. Per a casos excepcionals, es crearà una 
Comissió Delegada d’Urgències Extraordinàries, que atendrà, quan ho determini el Grup de Treball, les 
situacions d’alt risc d’exclusió o de necessitat extrema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


