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1. ANTECEDENTS
Davant de la situació de crisi econòmica, els Serveis Socials de l’Ajuntament de
Torelló han vist incrementat de manera notable les demandes d’ajuts econòmics per
alimentació. Per això el mes de gener del 2010 es va signar un conveni entre
l’Ajuntament de Torelló, l’Assemblea de Creu Roja d’Osona i Càritas Interparroquial
per a la gestió del programa del Rebost Solidari. Amb l’objectiu donar aliments a
aquelles persones que acreditin mancances de recursos bàsics d’alimentació per
causes econòmiques o altres motius, especialment les que presentin risc d’exclusió
social . També es va aprovar un reglament que defineix els requisits de les persones
i/o famílies per poder beneficiar-se.
El Rebost Solidari es va posar en funcionament a principis del mes de març de 2010.
L’any 2011 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló i
l’Ajuntament de St. Vicenç de Torelló per la utilització del Rebost Solidari de Torelló.
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2. FUNCIONAMENT
Tal i com s’especifica en el conveni entre l’Ajuntament de Torelló, l’Assemblea de Creu
Roja d’Osona i Càritas Interparroquial per a la gestió del programa del Rebost Solidari,
les tres entitats implicades assumeixen diferents tasques:


Ajuntament de Torelló
A) Els aliments que li siguin concedits procedents dels excedents de la Unió
Europea o de qualsevol altre institució pública o privada.
B) Es farà càrrec de les despeses de transport i càrrega dels aliments des del
punt de recepció fins a Torelló.
C) Derivació de les famílies des de Serveis Socials.
D) Facilitarà un local per l’emmagatzematge i la distribució dels aliments
E) Col·laborar econòmicament, des del Departament de Benestar Social per
contribuir a les despeses derivades del funcionament del Banc i per la
compra d’aliments.



Assemblea Comarcal de Creu Roja Osona
A)
B)
C)
D)
E)
F)



El personal tècnic i voluntari que farà el control d’estoc magatzematge i
distribució dels aliments.
Aliments que provinguin de donacions d’empreses de la zona.
Formació del voluntariat que participa en el projecte sobre temes
relacionats amb la manipulació d’aliments.
Prospecció d’empreses del sector de l’alimentació interessades en fer
donació d’aliments.
Participació en campanyes programades conjuntament per a la recollida
d’aliments.
Justificació econòmica de l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Torelló

Càritas Interparroquial de Torelló
A)
B)
C)

Personal voluntari per fer la distribució dels aliments.
Prospecció d’empreses del sector de l’alimentació interessades en fer
donació d’aliments
Participació en campanyes programades conjuntament per a la recollida
d’aliments.
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3. CRITERIS D’ACCÉS AL REBOST SOLIDARIDE
TORELLÓ
PERSONES BENEFICIÀRIES
Persones beneficiàries, requisits i obligacions




1.1-Persones beneficiàries.
Podran ser beneficiaris dels ajuts qualsevol persona i/o família que es trobin en
una situació de dificultat socioeconòmica i per les quals els ajuts establerts
siguin necessaris per tal de contenir o evitar l'empitjorament de la situació.
Es determina un perfil d’aquells ciutadans que tindran un accés prioritari en
base a situacions de vulnerabilitat o exclusió social o, en el seu defecte, és
defensen bens jurídics absolutament fonamentals com ho són, per exemple, la
presència d’infants en famílies i unitats de convivència subjectes de la
prestació, en compliment de l’art. 30 de la Llei 13/2006, de prestacions socials
de caràcter econòmic.

1.2- Les persones sol·licitants de les prestacions han de complir els següents
requisits:
 Ser major de 18 anys o estar emancipades legalment o, en el seu defecte,
haver iniciat el tràmit legal d’emancipació.
 Estar empadronades en el terme municipal de Torelló
 Que la unitat de convivència de la persona sol·licitant tingui uns ingressos
iguals o inferiors segons el quadre següent:
Nombre de membres de la unitat familiar





Renda disponible màxima mensual
2013 establerta en els barems

1 membre

663,97 €

2 membres

863,17 €

3 membres

1.062,36 €

4 membres

1.261,55 €

5 membres

1.460,74 €

6 membres

1.659,93 €

7 membres

1.859,13 €

8 membres

2.058,32 €

9 membres

2.257,51 €

10 membres

2.456,70 €

No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions
que puguin cobrir la necessitat sorgida.
La persona sol·licitant ha d’aportar la documentació que se li requereixi.
Acomplir el pla de treball establert per el/la tècnic/a de referència del
departament de Benestar Social de l’ajuntament de Torelló i el compliment de
les condicions dels ajuts atorgats.
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1.3- Obligacions de les persones beneficiàries
Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les ajudes.
Acceptar ofertes de treball tutelat i/o protegit formulades pels serveis públics
d’ocupació o altres institucions competents, sempre que no s’acrediti
impediment i a discreció de l’informe tècnic de referència dels Equips bàsics
d’atenció social .
Amb caràcter general l’atorgament de l’ajut resta condicionat a l’acceptació de
l’obligació de seguir un pla de treball individual i familiar per part de la persona
usuària.
Comunicar als serveis socials de l’Ajuntament l’obtenció d’altres ajudes per a la
mateixa finalitat.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï
l’Ajuntament de Torelló i facilitar quanta informació i documentació li sigui
requerida.
Mantenir l’empadronament i la residència efectiva en el municipi de Torelló
durant el temps de percepció de l’ajuda.
Comunicar a serveis socials en el termini de 10 dies hàbils, els canvis de
situació personal (canvi de domicili o patrimoni) que puguin produir
la modificació, suspensió o extinció de l’ajut.
Que un cop hagi passat el temps de validació de la sol·licitud, si no es diu el
contrari, la prestació es donarà de baixa automàticament, a no ser que el
beneficiari/a o el/la tècnic social creguin oportú continuar amb l’ajut.
En cas de no presentar-se el dia acordat al servei corresponent per la
recollida de la targeta d’aliments, sense causa justificada, no es podrà fer
renovació de la targeta en un termini de 3 mesos.
Respectar el dia de recollida que se li assigni així com respectar el torn que
li correspongui en la recollida dels aliments.
Manifestar els aliments que no vol. Si en el lot hi ha un aliment que no vol,
la persona que li ha donat li recollirà, no li podrà canviar per un altre. En
qualsevol cas el compromís és de no llençar ni donar a terceres persones
els aliments rebuts.
No vendre l’aliment que ha rebut.
No demanar aliments a Càritas i al mateix temps a l’Ajuntament. Si
l’organització ho detecta hi haurà penalització de 3 mesos
La targeta és personal i intransferible, en el moment de recollir l’aliment
se li pot demanar la identificació corresponent
L’ocultació o alteració de dades seran la causa de finalització de la prestació.

CIRCUIT DE FUNCIONAMENT DEL REBOST SOLIDARI
1. La persona beneficiària ha de fer la sol·licitud al departament de Benestar
Social del municipi.
2. El professional de referència recollirà la demanda de la persona sol·licitant i
seguirà el procés d’adjudicació establert.
3. El professional valorarà la sol·licitud i en cas que reuneixi els requisits la
tramitarà per la seva aprovació.
4. El departament de Benestar Social enviarà un llistat al Rebost Solidari per
poder preparar la comanda.

El REBOST SOLIDARI DE TORELLÓ

Any
2017

5. La persona sol·licitant tindrà una targeta amb els dies i hores per anar a recollir
els aliments que tindrà una validesa màxima de tres mesos.
6. La persona beneficiària anirà a recollir els aliments en el dia i hora establerts.
7. La persona beneficiària s’ocuparà del trasllat dels aliments concedits.
8. El Rebost Solidari ha de garantir una cistella bàsica.
9. El beneficiari recollirà els aliments cada quinze dies, segons dia i horari
establert o quan s’hagi establert
10. El repartiment es quedarà establert de la següent manera:

DIA/HORARI
Divendres de 9h a 12h
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4. CISTELLA BÀSICA
El Rebost Solidari de Torelló garantirà una cistella bàsica amb els següents
aliments:
Arròs

Llet

Llegums Oli

Patates Galetes Farina

Pasta

Aquesta cistella bàsica podrà augmentar amb altres productes que rebi el
Rebost Solidari (donacions, excedents, compra...)
Els aliments del Rebost Solidari provenen:
o Pla d’Ajuda alimentària de la UE
o Fundació del Banc dels Aliments
o Compra directa d’aliments pel mateix rebost solidari
o Donacions: campanyes, particulars i empreses
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5. DADES GLOBALS REBOST SOLIDARI (Torelló,
Orís i Sant Vicenç de Torello)

5.1

PERSONES ATESES, CISTELLES ENTREGADES ANYS 2010,
2011, 2012, 2013 i 2014, 2015, 2016 i 2017
ANY

PERSONES

FAMÍLIES

CISTELLES
ENTREGADES

Any 2010

612

207

1823

Any 2011

817

248

2874

Any 2012

870

264

3.644

Any 2013

938

281

3747

Any 2014

932

280

3794

Any 2015

744

251

3430

Any 2016

694
729

224
244

3867
2555

Any 2017
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5.2

TIPOLOGIA DEL NUCLI DE CONVIVÈNCIA

TIPOLOGIA
Extensa
Monoparental
Altres
Nuclear
Unipersonal
TOTALS

PERSONES

NUCLIS
FAMILIARS

CISTELLES
ENTREGADES

15
110
4
530
70
729

4
32
2
136
70
244

39
379
17
1502
618
2555
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5.3

GRUPS D’EDATS I SEXE DE LES PERSONES ATESES

Grups Edats
Infants de 0 a 2 anys
Infants de 3 a 15 anys
Persones de 16 a 24 anys
Persones de 25 a 64 anys
persones majors de 65 anys
Total

Any
2017

Homes

Dones
41
102
51
180
6
380

Total
40
95
45
153
16
349

81
197
96
333
22
729
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5.4

LLOC DE NAIXEMENT DE LES PERSONES ATESES
Lloc de naixement
Espanya
Fora d'Espanya
Total

Persones
384
345
729
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MUNICIPI DE RESIDÈNCIA DE LES PERSONES ATESES

MUNICIPI

PERSONES

FAMÍLIES

CISTELLES
REPARTIDES

Torelló

688

229

2384

St. Vicenç de Torelló

40

14

159

Orís

1

1

12

TOTALS

729

244

2555
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6. PERSONES VOLUNTÀRIES-CAMPANYES
El rebost solidàri s’ha portat a terme gràcies a les 12 persones voluntàries que han
tingut la responsabilitat de realitzar les tasques de preparació, distribució,
organització, control, funcionament… del rebost solidàri.
Aquestes persones voluntàries han dedica 290 hores/persones i 3.660 hores totals,
distribuïdes de la següent manera:

Tasca
Distribució
Preparació
cistelles
Campanyes
Altres
Total

hores/any/voluntari voluntaris
144
12
96
50
15
290

12
12
12
12

Total hores/any
1728
1152
600
180
3660

El Gran Recapte d'Aliments és una campanya de recollida d'aliments bàsics per
aconseguir que les persones més necessitades rebin ajuda alimentària. La campanya
del Gran Recapte es porta a terme simultàniament a tot Catalunya, amb l’ objectiu
d’informar i sensibilitzar a tota la ciutadania sobre la realitat de la pobresa al nostre
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7. DESPESES I INGRESSOS
DESPESES

Concepte
Lloguer local
Subministraments,
neteja..
Compra aliments
subvenció Ajuntament
de Torelló

Any 2017

Transport aliments
Altres: material
fungible, butà…,
reparacions
Millora equipament
rebost
Total

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3,378,90

8.825,04 €

1.646,11 €

1.776,07 €

2.974,56 €

2.745,03 €

1.095,95 €

1.915,44 €

25.846,81 €

31.200,00 €
18.887,00 € 31.876,60 €

31.470,79 €

48.492,98 €

Compra aliments Creu
Roja
Compra aliments
directament pel rebost

Any 2016

0,00 €
3.000,00 €

3.000,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

6.000,00 €

983,34 €

770,00 €

785,28 €

1.506,07 €

1.978,95 €

1.544,45 €

72,59 €

120,00 €

161,90 €

0,00 €

137,10 €

109,54 €

0,00 €

0,00 €

12.155,14 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

31.548,85 €

36.866,07 €

39.463,88 € 40.627,70 €

39.182,79 €

66.887,45 €
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despesa per cistella entregada

12,34 €

despesa per persona

43.28 €

despesa per família

129.30€

Nota: aquest quadre s’ha realitzat a partir de les despeses de l’any 2017, però s’ha de tenir en compte
que hi ha aliments que es van comprar però no es van gastar i no s’ha tingut en compte les donacions
d’aliments.

INGRESSOS
Entitat

Any 2017

Ajuntament de Torelló a Càritas Interparroquial

25.846,81 €

Ajuntament de Torelló despeses de manteniment,
transport...

2.702,04 €

Obra Social “La Caixa”

3.000,00 €
Total

31.548,85 €
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