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CONVOCATÒRIA AJUTS PER A COBRIR LES DESPESES D’HABITATGE DE LES 

PERSONES SOL·LICITANTS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL I ASIL 

 

ANTECEDENTS  

La Constitució espanyola, en l’article 13.4 reconeix el dret de l’asil i ho desenvolupa a 

través de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del derecho de asilo y la 

protección subsidiaria, a més de la llei orgànica 4/200 amb l’article 34, referent a 

residencia de apàtrides, indocumentades y refugiades.  

En els darrers temps, Espanya s’ha convertit en un país d’asil. Les dades estadístiques 

revelen que de les 2.588 sol·licituds d’asil de 2012 i les 5.947 de 2014, es va passar 

a 14.881 de 2015, 31.120 de 2017 i 55.668 de 2018. D’altra banda, mentre l’any 

2015 el 61 per cent de les sol·licitud d’asil eren originàries de Síria i Ucraïna, l’any 

2017 el 55 per cent procediren de Veneçuela, Colòmbia, El Salvador i Hondures 

(lligats a les violències estructurals que no arriben a ser denominades guerres), alhora 

que també es registrà un increment significatiu de persones vingudes de Palestina i 

Algèria1. Tanmateix, tot i que el número de places d’acollida ha crescut, les polítiques, 

i per tant, els serveis, romanen lluny de donar resposta a aquesta nova realitat. 

L’Estat espanyol disposa d’un programa d’atenció de les persones refugiades 

fonamentat en la Llei d’asil i implica de l’acció coordinada de diferents ministeris. En 

molts casos, el Govern central ha delegat l’atenció d’acollida a entitats 

especialitzades. A Balears, aquesta recau en Creu Roja.  

El programa estatal d’acollida garanteix les necessitats bàsiques durant els primers 18 

o 24 mesos, segons els casos. Aquest sistema es desenvolupa en tres fases.  

La primera fase o acollida, amb una durada de fins a 6 mesos (9 per als col·lectius 

vulnerables), serveix per a la diagnosi i identificació de necessitats bàsiques. Inclou 

l’allotjament de les persones refugiades en el centre d’acollida o en un habitatge, la 

cobertura de les necessitats bàsiques, l’atenció social, legal i psicològica, l’ 

                                                           
1
 MASCAREÑAS, Blanca Garcés. “Ser o no ser: deficiencías del sistema estatal de acogida”. Notas Internacionales, nº 

214 marzo 2019, CIDOB. 
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aprenentatge de llengües, la valoració de perfils laborals i l’orientació i formació 

laboral. Durant aquesta fase, cada persona refugiada rep una paga mensual de 50€. 

La segon fase o d’integració té una durada prevista de 6 mesos (12 per als col·lectius 

vulnerables) i se centra en l’assentament als municipis de les persones en situació de 

refugi. Mentre que a la fase anterior s’ha treballat per a la seva integració 

normalitzada als sistemes educatiu, sanitari i social, en aquesta segona fase 

contempla que visquin de manera independent, amb la dotació d’ajudes econòmiques 

per al lloguer i la manutenció, calculades segons els membres de la unitat familiar. 

Aquesta fase coincideix amb el fet que a partir dels sis mesos d’estada al país se’ls 

concedeix l’autorització per treballar.  

La tercera fase o d’autonomia s’estima que tingui una durada màxima de 6 mesos (ó 

4 mesos per perfils d’especial vulnerabilitat, donat que en aquests casos s’haurà 

ampliat la durada de la segona fase). Les persones refugiades comencen a fer vida per 

si soles i ja no reben l’ajut econòmic del programa del protecció internacional. 

A aquest programa hi tenen accés les persones demandants d’asil, tant si han arribat 

a l’estat espanyol a través de procediment de reubicació o re-assentament, com 

també aquelles que poden haver entrat per porta i són susceptibles de tramitació 

d’asil. 2  

Tanmateix, el sistema estatal d’acollida presenta tot un seguit de mancances que 

impedeixen que es pugui donar una resposta satisfactòria a la realitat existent. Entre 

les deficiències que s’assenyalen és que no s’adapta a la diversitat de perfils de 

persones sol·licitants d’asil i que el model d’assignació de places (tot i que el 

plantejament és aconseguir una distribució territorial i de responsabilitats equitativa) 

força que les persones sol·licitants que entren en el programa estiguin obligades a 

anar a qualsevol centre del territori espanyol on hi hagi plaça disponible.  

Fins avui, a Menorca no existeix cap mecanisme per a l’acollida de persones 

refugiades procedents del programa estatal, perquè l’alberg de primera acollida que, 

en el cas de Balears, és gestionat a través de Creu Roja, i es troba a Platja de Palma, 

                                                           
2 La reubicació és aquella que es fa, principalment, des de països com Grècia i Itàlia. 

El re-assentament es fa servir quan les persones refugiades són traslladades a un estat diferent del 

primer país d’acollida (Líban, Turquia...) 

L’anomenada entrada per porta es dóna quan les persones desplaçades accedeixen a l’estat espanyol 

directament i per iniciativa pròpia (fonamentalment a través dels aeroports).  
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a Mallorca. Tot i que l’entitat social  ha mostrat disposició d’oferir a les persones que 

atenen a l’esmentat alberg de realitzar la segona i tercera  fase d’acollida a Menorca 

garantint-les-hi la igualtat de condicions, fins hores d’ara ningú no s’ha acollit a 

aquesta possibilitat.  

D’altra banda, d’ençà mitjans de 2017 s’ha notat a Menorca un increment de les 

entrades directes, via aeroport, especialment de persones procedents de Colòmbia, 

Veneçuela o El Salvador i Nicaragua, que han iniciat els tràmits per a la sol·licitud 

d’asil.  

A les persones que entren per aquesta via, se’ls ofereix la possibilitat d’accedir al 

programa estatal d’ajuda a les persones refugiades, la qual cosa els suposa haver 

d’entrar al centre d’acollida de Mallorca o de qualsevol altra Comunitat Autònoma. 

S’ha constatat, però, que moltes de les persones afectades refusen sumar-se al 

programa d’ajudes per no haver-se de desplaçar a un altre indret. En aquests casos, 

s’incrementa la seva situació de vulnerabilitat i llavors entren en el sistema dels 

Serveis Socials dels diferents municipis. 

Justament aquest cúmul de circumstàncies han empès al replantejament de les 

accions d’acollida a Menorca, que inicialment estaven pensades per donar suport a les 

persones de la segona fase del programa estatal, però que donada la manca de 

resposta es refarà per centrar-se en les persones arribades directament a l’illa a les 

que se’ls ha admès a tràmit la sol·licitud d’asil i que, per diferents raons, han 

renunciat d’entrar al programa estatal d’acollida.  

Tot i no tenir competències en matèria d’asil, la presència de sol·licitants (a nivell 

individual o famílies senceres) que es troben en situació de desemparament, les 

administracions locals d’arreu han desenvolupat instruments específics per a 

complementar els buits del programa estatal. Menorca no ha estat una excepció. 

El 7 d’abril de 2014, les presidències de les diferents corporacions de Menorca i 

també del consell insular, varen aprovar una manifestació conjunta sobre les persones 

refugiades i també acordaren una aportació extraordinària (que en total sumà 25.000 

euros) per a un projecte d’ajuda humanitària, que se sumà a aquelles accions que les 

administracions locals ja duen a terme a través del Fons Menorquí de Cooperació.  

El 14 de desembre de 2017, les mateixes administracions locals acordaren per a l’any 

2018 una aportació extraordinària, que se sumaria a l’aportació al Fons Menorquí, per 

a un programa d’ajuts a l’habitatge per a persones refugiades. L’import total que s’hi 

destina és de 114. 413 euros.  
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El 3 de juliol de 2018, el Fons Menorquí aprova el Pla d’Acollida i la seva dotació 

pressupostària.  

El 12 de desembre de 2018, i davant la manca de resposta de peticions d’ajudes de 

persones derivades del programa estatal d’acollida, la Junta de Govern del Fons 

analitza i acorda la possibilitat d’un replantejament de les ajudes.  

El 28 de març de 2019, la Junta de Govern del Fons aprova un nou protocol d’ajuts 

per a les persones demandants d’asil.  

Aquest paquet anirà destinat a les persones que han presentat i se’ls ha admès la 

sol·licitud de protecció internacional en els darrers sis mesis i que, no havent-se acollit 

al programa estatal per les raons que sigui, no disposen d’ingressos suficients per 

cobrir les despeses d’habitatge. Aquests ajuts es concediran inicialment per un termini 

màxim de sis mesos, període que es podrà prorrogar en casos d’especial 

vulnerabilitat. Les sol·licituds es presentaran a través dels serveis socials municipals.  

Malauradament, aquestes ajudes econòmiques no són garantia d’accés a l’habitatge. 

La manca de cases o pisos en règim de lloguer i els preus elevats que es demanen en 

redueixen extremadament les possibilitats.  

En cas que, per raons alienes al Fons Menorquí, finalment no s’executi la totalitat 

d’aquesta partida, l’import resultant es destinarà a reforçar els projectes d’ajuda 

humanitària a persones refugiades en els països d’origen o de trànsit.  

Per tot l'exposat s’acorda aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la 

concessió d’ajuts per habitatge per a persones demandant d’asil  

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 8 d’abril de 2019 i es podran 

presentar fins el dia 30 de Novembre de 2019 
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BASES QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS HABITATGE PER A PERSONES 

QUE HAN TRAMITAT I SE'LS HI ADMÈS LA PETICIÓ DE PROTECCIÓ 

INTERNACIONAL I ASIL 

 

1. OBJECTE I FINALITAT DELS AJUTS 

L’objecte de la convocatòria desenvolupar i ampliar l’abast dels ajuts prevists en el Pla 

d’acollida de persones refugiades de Menorca i amb la finalitat concreta de donar 

resposta a la necessitats de cobrir les despeses d’habitatge de les persones 

beneficiaries, així com establir els criteris per a la seva concessió.  

 

2. TIPOLOGIA D’AJUTS  

Poden ser objecte d’ajuts els conceptes següents: 

 2.1 Despeses entrada habitatge (fiança i agencia) 

 2.2 Lloguer Mensualitat parcial o total 

 2.3 Mensualitat Habitació  

 2.4 Subministres bàsics de llum i aigua  

 

3. FINANÇAMENT I IMPORT MÀXIM 

Les ajudes concedides seran ateses amb càrrec dels fons destinats al pot d’habitatge 

del Pla d’Acollida de Menorca amb un import màxim de 114.413,00 €. Aquest import 

podrà ser ampliat en el supòsit d’aportacions expresses de tercers per a contribuir al 

finançament de l’objecte de la convocatòria i que s’hagin concretat posteriorment a la 

aprovació de la mateixa. 

 

4. REQUISITS GENERALS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

Poden ser beneficiaries dels ajuts: 

 Les persones se'ls ha admès a tràmit la sol·licitud de protecció internacional i 

asil, i estiguin a l’espera d’obtenir la targeta de residencia i treball, i no havent-
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se acollit al pla d’acollida estatal o autonòmic, i no disposin d'ingressos o 

recursos suficients per a cobrir les despeses relacionades amb l’habitatge. 

El límit d’ingressos per a poder accedir als ajuts es determina en referència al darrer 

valor de l’IPREM aprovat a Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de 

l’Estat per a l’any 20181, concretament els 7.519,59 euros anuals establers al punt D 

i d’acord als següents límits i trams segons els membres de la unitat de convivència.  

a) Si la unitat familiar està formada per un sol membre, els ingressos mensuals no 

poden superar el 125% de l’IPREM . Per a l'any 2019, aquesta quantitat queda fixada 

en 783,29 euros mensuals. 

b) Per unitats familiars amb més membres s'incrementarà en un 30% pel segon 

membre, en un 20% pel tercer i en un 10% a partir del quart membre, tots ells sobre 

el barem de l'import màxim d'ingressos segons recull la taula següent: 

 

1 membre 783,29 €  125% iprem 2018 Increment 

2 MUF 1.018,28 €  234,99 €  30% 

3 MUF 1.174,94 €  156,66 €  20% 

4 MUF 1.253,27 €  78,33 €  10% 

5 MUF 1.331,59 €  78,33 €  10% 

6 MUF 1.409,92 €  78,33 €  10% 

7 MUF 1.488,25 €  78,33 €  10% 

 

5. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

1) Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que 

s’adjunta com a annex 1 d’aquestes bases i que es facilitarà als Serveis Socials 

Comunitaris Bàsics de cada municipi. 

 

2) A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent: 
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a) Documentació acreditativa de sol·licitud de protecció internacional 

(targeta blanca) o document acreditatiu de la condició de sol·licitant en 

tramitació de protecció internacional (targeta vermella) 

b) Certificat empadronament i convivència 

c) Contracte de lloguer  

d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un 

altre. 

e) Documentació acreditativa de ingressos i les rendes de la persona 

beneficiaria així com dels ingressos per altres ajudes amb la mateixa 

finalitat 

Si per un motiu o altre no es disposa d’algun dels documents acreditatius 

anteriors, aquest podrà ser suplert per la declaració jurada inclosa en 

l’imprès de sol·licitud, ha de reflectir les seves circumstàncies personals, 

socioeconòmiques i/o d’habitatge, de manera que es pugui determinar el 

compliment dels requisits per accedir als ajuts.  

3) Les sol·licituds i tota la documentació transcrita en l’apartat anterior s’han de 

presentar, al fons menorquí de cooperació acompanyades per un informe social 

emès pels Serveis Socials Comunitaris Bàsics del municipi on resideix el 

sol·licitant. L’informe ha de recollir un breu diagnòstic de la situació social, 

econòmica i d’habitatge del nucli familiar, la necessitat i urgència per disposar 

de l’ajut i el pronòstic de la situació familiar. 

 

4) Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, des del 

Fons es podrà sol·licitar la rectificació o el complement necessari directament a 

la persona sol·licitant o mitjançant els serveis socials que han presentat la 

sol·licitud.  

 

6. RÈGIM DE COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUTS 

Els ajuts que s’atorguin de conformitat amb aquestes bases són compatibles amb la 

concessió d’altres ajuts econòmics o en espècie dels diferents serveis socials 

municipals o entitats, sens perjudici de la adequada comunicació i coordinació i que 

l’import total dels ajuts que es concedeixin no pot superar en cap cas, de manera 

aïllada o amb concurrència amb altres ajuts, el cost de del concepte subvencionat 
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7. DETERMINACIÓ DEL IMPORT DELS AJUTS 

L’ import del ajut, es determinarà en funció, de la capacitat econòmica del nucli 

familiar sol·licitant i la existència o percepció, o no, d’altres ajuts, amb els imports 

màxims següents: 

Per al concepte d’ajut de mensualitat de lloguer d’habitatge o habitació, agafant la 

referencia dels imports establerts per la fase d’integració del pla d’acollida estatal i 

autonòmic, s’estableixen els següents imports màxims en funció del nombre de 

membres de la unitat familiar:  

 

Nombre de Membres 

unitat convivència  

Import 

1  fins a 376 €/mes. 

2 489 €/mes. 

3 565 €/mes. 

4 641 €/mes. 

5 o més 717 €/mes. 

 

Si en la unitat de convivència algun membre té una discapacitat superior al 65%, la 

quantia màxima podrà ser la del tram superior al que correspondria per el nombre de 

membres, sempre que es justifiqui que aquesta discapacitat implica un increment de 

les despeses de la unitat de convivència incloses en aquest apartat. Aquesta situació 

s’haurà d’acreditar amb el corresponent certificat del seu país de origen, o informes 

mèdics corresponents..  

En cap cas l’import de la mensualitat de l’ajut no podrà ser superior al cost de la 

mensualitat de lloguer.  

Pel concepte d’ajuts de subministraments de llum i aigua s’estableixen un import 

màxim mensual de 75 € per a unitat de convivència 
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8. PROCEDIMENT I CONCESSIÓ DELS AJUTS 

1) Els ajuts es concediran, d’acord amb els principis d’objectivitat, transparència, 

igualtat, no-discriminació i publicitat. 

2) L’inici de l’expedient s’efectuarà per mitjà de l’aprovació de la convocatòria 

corresponent.  

3) Les sol·licituds es presentaran a través dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics 

Municipals amb el model recollit a l’annex 1 i s'hauran d’acompanyar de la 

documentació especificada en la base cinquena. Es remetran al Fons Menorquí 

de cooperació que valorarà i resoldrà la proposta presentada pels Serveis 

socials.  

4) Es ajuts es concediran inicialment per període màxim de sis mesos, o fins que 

estigui prevista la concessió de targeta vinculada a l’autorització de treball, 

període que es podrà prorrogar en cas que sigui necessari en casos d’especial 

vulnerabilitat i amb l’aval dels corresponents informes justificatius. 

5)  La concessió del ajut vindrà acompanyada del suport i seguiment del tècnic 

refent del Fons Menorquí en coordinació i col·laboració amb Serveis Socials 

Comunitaris Bàsics i especialitzats, així com altres serveis i entitats publiques i 

privades que intervinguin o puguin intervenir en el procés de inclusió social del 

nucli beneficiari.  

 

9. ABONAMENT DELS AJUTS 

Per tal de garantir el compliment de la finalitat prevista dels ajuts aquests s’abonaran 

preferentment al propietari titular del contracte de lloguer. En el cas de que això no 

sigui possible es podrà valorar l’alternativa més adequada per tal d’assegurar que 

l’ajut es destini finalitat prevista. 

10 .OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

Són obligacions de les persones beneficiàries o dels sol·licitants dels ajuts, en el seu 

cas: 

1) Destinar l'import de l'ajut a l'objecte per al qual s'ha sol·licitat aquest i 

justificar-ho en el termini acordat. 

2) Fer un us adequat del habitatge pel qual rep l’ajut. 

3) Comunicar al Fons Menorquí de Cooperació o als serveis socials municipals la 

obtenció de subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents de 

qualsevol ens públic o privat, estatal o internacional. 
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4) Comunicar al Fons Menorquí de Cooperació directament o mitjançant els 

serveis socials municipals qualsevol canvi de les circumstàncies 

socioeconòmiques que han motivat la concessió del ajut. 

5) Assistir als seguiments acordats amb el tècnic referent del Fons Menorquí i 

implicar-se amb l’itinerari d’inserció social i laboral coordinat amb els serveis 

socials i/o treballador del servei o entitat designat com a referent  

6) Sol·licitar, en el moment que compleixi els requisits, altres ajuts econòmics 

prestacions al que pugui tenir accés i d’acord amb els professionals 

responsables del seguiment siguin adequats per donar cobertura a les seves 

necessitats. 

 

11. MODIFICACIÓ I/O EXTINCIÓ DE L’AJUT  

El manteniment del ajut vindrà condicionat al compliment de les obligacions dels 

beneficiaris i la deguda justificació de que l’import concedit s’ha destinat a la finalitat 

prevista.  

Per aquest motiu podran ser causes de modificació o extinció del ajuts:  

a) incompliment de les obligacions reflectides a la base desena 

b) marxar de l’illa 

c) canviar de domicili 

d) disposar per a qualsevol mitjà de altres ingressos o estalvis que permetin cobrir 

les seves necessitats bàsiques 

e) renovació de la targeta vermella amb autorització per a treballar 

f) no admissió a tràmit o resolució aprovatòria o denegatòria del expedient 

administratiu de protecció internacional i asil. 

1 Disposició addicional cent dinovena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 

pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.¡, de Determinació de l’indicador 

públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a 2018. 

De conformitat amb el que estableix l’article 2.2 del Reial decret llei 3/2004, de 25 de 

juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a 

l’increment de la seva quantia, l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) 

té les quanties següents durant 2018: 
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a) L’IPREM diari, 17,93 euros. 

b) L’IPREM mensual, 537,84 euros. 

c) L’IPREM anual, 6.454,03 euros. 

d) En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat 

substituïda per la referència a l’IPREM en aplicació del que estableix el Reial decret 

llei3/2004, de 25 de juny, la quantia anual de l’IPREM és de 7.519,59 euros quan les 

normes corresponents es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, 

llevat que expressament excloguin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la 

quantia és de 6.454,03 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


