
 

 

Pau Alabajos Ferrer, portaveu del grup municipal de Compromís per 

Torrent, s’adreça a la Junta de Govern Local, i el relació al Reglament de 

Funcionament del Programa Municipal de Repartiment d’Aliments 

presente la següent  

 

INICIATIVA POLÍTICA INSTANT EL GOVERN MUNICIPAL A MODIFICAR EL 

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 

REPARTIMENT D’ALIMENTS 

 

 

MOCIÓ 

 

Exposició de Motius 

Actualment l’article 3.2 del Reglament de Funcionament del Programa 

Municipal de Repartiment d’Aliments inclou la valoració que s’ha de fer per 

obtindre el dret a participar en el programa municipal de repartiment 

d’aliments. 

La baremació es fa en funció d’una taula que recull el nombre de membres 

de la unitat familiar, creuat amb el seu límit d’ingressos. 

El límit d’ingressos es calcula com la suma dels ingressos de la unitat familiar 

de convivència (estiguen empadronats o no) i la resta del pagament de la 

hipoteca, lloguer o habitació (per al qual només es concedeix una única 

prestació, sense que els diferents sol·licitants que hi convisquen junts 

puguen acumular-ne més d’una). 

 



El problema d’aquest mètode de baremació són els excessivament baixos 

ingressos per a poder obtindre dret a participar en l’esmentat programa 

municipal de repartiment d’aliments. 

Així trobem, per exemple, que per a una unitat familiar de dues persones el 

límit total d’ingressos és de 585€; per a una unitat de quatre persones és de 

708€ i per a una unitat de sis persones el nivell màxim de renda s’estableix 

en 845€. 

 

Des de Compromís per Torrent entenem que aquestos barems de renda tan 

excessivament baixos provoquen que persones que hagen sol·licitat l’Ingrés 

Mínim Vital o la Renda Valenciana d’Inclusió no tinguen dret a obtindre 

aliments del programa municipal. 

Per exemple, fent una simulació per a una unitat familiar de dues persones 

adultes, sense ingressos, que haja demanat l’Ingrés Mínim Vital, aquest es 

calcularia en 600€, quantitat que en superar els 585€ de màxim baremat 

establert al Reglament Municipal de Repartiment, quedarien sense dret a 

percebre’l.  

En un altre exemple, una unitat familiar d’un adult amb dos fills a càrrec, 

també sense ingressos, percebrien 838€ d’ingrés mínim vital, xifra que 

superaria els 673€ de renda màxima, calculada segons l’esmentat article 3.2 

del Reglament Municipal. 

 

Tot açò, per tant, genera un problema de rendes que cal resoldre 

mitjançant la modificació del Reglament. 

 

En funció dels arguments adés esmentats presentem les següents 

 

Propostes d’acord 

El Ple de l’Ajuntament de Torrent s’adreça a la Junta de Govern Local per 

tal d’instar-la a modificar el Reglament de Funcionament del Programa de 

Repartiment d’Aliments, sota els següents condicionants: 

 



1) La taula de Renda Màxima per a una unitat familiar d’un sol membre 

s’iniciarà amb el 110% de l’IPREM de referència per a cada any. En concret, 

com que per a l’any 2020 està establert en 537,84€, la quantitat màxima 

seria de 537,84x110%= 591,62€. 

2) A la quantitat esmentada al punt anterior se li sumaran 130€ per cada 

membre addicional de la unitat familiar fins a un màxim de deu membres a 

partir del qual no s’incrementarà amb més renda el límit de percepció. 

 

 

Torrent, a 15 de juliol de 2020 

Sr. Alcalde President de la Corporació Local de Torrent 

 


