
 

 
 
 
GÁTOVA:  
96 412 60 01
PLAZA PAÍS VALENCIANO, 1 
WWW.GATOVA.ES
 
 
OLOCAU: 
96 270 30 12  
C/LES ERES, 44 
 WWW.OLOCAU.ES
 
 
SERRA: 
96 168 84 04
C/ SAGUN, 21 
 WWW.SERRA.ES
 
 
BENISSANÓ: 
96 279 89 34 
C/VERGE DEL FONAMENT,21
WWW.AJUNTAMENTBENISSANO.ES

 
 
 
CASINOS:
96 270 06 06 
C/ LAS BALSAS, 62 
 WWW.CASINOS.ES
 
 
DOMEÑO: 
96 272 80 28 
 PLAZA 7 DE OCTUBRE 
WWW.DOMENO.ES
 
 
LORIGUILLA:
96 166 80 52
AVDA. DEL OESTE, 9 
WWW.LORIGUILLA.COM
 
 
MARINES:  
96 164 80 17
PLAZA AYUNTAMIENTO, 4 
WWW.MARINES.ES
 
 

TELÈFONS DE CONTACTE I DIRECCIONS



p r o g r a m E s
d 'e m e r g È n c i a
s o c i a l

 

INFORMACIÓ  PER  A  TOTA  LA  POBLACIÓ
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La Mancomunitat Camp de túria presta els Serveis de Base de manera mancomunada
en els següents municipis: Benissanó, Casinos, Domenyo, Gàtova, Loriguilla, Marines,
Olocau i Serra. 
 
Si vosté es troba en una situació de necessitat social i està empadronat en algún d'aquests
municipis ha de saber que la Mancomunitat Camp de Túria posa a la seua disposició
una sèrie de programes amb els que van a intentar donar resposta a la seua situació.

Programa d'informació i assessorament1.

2. Programa de'Emergència Social

 Mesures que faciliten al ciutadà i a la població
en general el coneiximent i accés als recursos
socials.

S'oferix assessorament especialitzat sobre els
drets que pogueren correspondre i els recursos
socials existents.

 

A) Prestacions económiques individualitzades :
 
Les ajudes econòmiques son caràcter extraordinari, destinades a pal·liar aquelles situacions
en les que puguen trobar-se les persones afectades per un estat de vulnerabilitat i/o risc
d'exclusió social, tals com:
 
 Despeses per a suministres bàsics energètics.

Despeses imprescindibles per a l'ús de la vivenda habitual.  

Despeses exepcionals en els que concórreguen circuntàncies de

greu o urgent necesitat social.

Despeses destinades a cobrir necesitats bàsiques  de la unitat

familiar o de convivència.

Despeses per desplaçaments  a centres sanitaris per a

tractaments mèdics o per a realització d'accions de formació o

inscerció laboral de persones desocupades.

1.

2.

3.

4.

5.
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B) Ajuda contra la Pobresa Energètica:
 
Son prestacions económiques de caràcter transitori i no periòdic destinades a sufragar
les despeses específiques de caràcter extraordinari, necessaris per a previndre, evitar
o pal·liar situacions carencials, urgències socials o situacions de marginació social. Es
pretén ajudar al pagament de:

 Suministres bàsics d'una vivenda relatiu a l'energia elèctrica, aigua i

gas.

Despeses derivades  d'alta i/o  reconecció del suministre d'energia

elèctrica, gas natural y aigua potable. 

1.

2.

 

 No disposar de recursos o ingresos suficients, ni haver rebut

altres ajudes per a la mateixa circumstància.

 Que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar

o de convivència no excedixca el 100% del IPREM

Disposar de l'informe tècnic en el que es determine la necessitat

de l'acció

REQUISITS:

o

No haver rebut ajudes el mateix any i haver justificat les ajudes

anteriors.

Estar al corrent de les obligacions tributaries i de la Seguretat Social

No superar els umbrals establits.

No disposar de béns mobles i inmobles, distints de la vivenda habitual.

REQUISITS:

o

Així com evitar les consecuències físiques, psíquiques y socials que la carència de
recursos econòmics suficients provoca i que afecten al normal desenvolupament de les
persones en societat.


