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Dimarts, 8 d'agost de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barberà del Vallès

EDICTE

Per acord de la Junta de Govern Local  de data 19 de juliol de 2017 es van aprovar les bases reguladores per a 
l'atorgament d'ajuts socials per al pagament de l'Impost sobre Bens immobles, les quals d'acord amb l'article 124.2.del 
ROAS, se sotmeten a informació publica en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la pagina web i al tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament, per un termini de vint dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació en el  
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que s'hi puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es 
considerin adients. De no presentar-se-n'hi, l'acord inicial esdevindrà definitiu. Les bases són les següents:

BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS SOCIALS PER AL PAGAMENT DE L'IMPOST DE BENS 
IMMOBLES (IBI).

1.- Objecte.

L'objecte de les presents  bases és regular  i  fixar  els  criteris  i  el  procediments de sol·licitud,  tramitació,  concessió, 
cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Barberà del Vallès destinades a facilitar ajuts 
econòmics  de l'Impost sobre Bens Immobles (IBI) i que pretenen ajudar a determinades famílies en un moment de 
dificultats econòmiques.

2.- Finalitat dels ajuts.

La finalitat d'aquestes subvencions és donar suport, de forma puntual i excepcional per al pagament del 50% de la quota 
íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles de les famílies que es troben en una situació d'escassa capacitat econòmica i 
en les quals  concorren  circumstàncies  que les fan  particularment  vulnerables  al  risc  de pobresa i  exclusió  social,  
mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària.

3- Règim jurídic.

Els ajuts a que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual.

Són lliuraments revocables en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es 
poden al·legar com a precedent.

Així mateix, estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condiciona el seu atorgament, així com 
a la limitació pressupostària.

Tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues 
imposades en l'acte de concessió.

El  procediment  per  a  l'atorgament  dels  ajuts  es  tramitarà  en  règim de concurrència  pública  no competitiva  i  amb 
convocatòria  pública.  El  criteri  d'atorgament  serà segons les condicions i  requisits que han de reunir  les persones 
beneficiàries, així com l'ordre cronològic de presentació de sol·licituds, fins esgotar el crèdit de l'aplicació pressupostària.

4- Destinatàries.

Podran obtenir la condició de persones beneficiàries dels ajuts econòmics a què es refereixen aquestes bases les 
persones físiques  empadronades  a  Barberà  del  Vallès,  que  no  estiguin  afectades  per  cap  de  les  prohibicions 
contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

5- Condicions i requisits que han de reunir les persones beneficiàries.

Els sol·licitants, en la data de meritació de la quota a subvencionar, han de complir els següents requisits:
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• Ésser subjecte passiu de l'Impost sobre Béns Immobles pel seu habitatge habitual.  Aquesta residència s'acredita 
mitjançant l'empadronament de totes les persones membres de la unitat familiar a l'habitatge, a 1 de gener de l'exercici 
de la convocatòria.

• Estar empadronada al municipi en la data de meritació de la quota subvencionada, és a dir, a 1 de gener de l'exercici 
de la convocatòria.

• Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'Administracions i, amb la Seguretat Social.

• Ni la persona sol·licitant, ni cap persona que visqui a l'habitatge i hi estigui empadronada, no podrà disposar de cap 
altre habitatge, excepte l'habitatge habitual ni a Barberà del Vallès ni a altres municipis.

• Que el bé que constitueix l'habitatge habitual tingui un valor cadastral inferior a 90.000 EUR.

• Els ingressos de la persona sol·licitant i, en el seu cas, de la seva unitat de convivència han de ser iguals o inferiors a:

Nombre de membres unitat de convivència:

Sol·licitant sol/a (equival a l'IRSC*).
Sol·licitant convivint amb una altra persona (equival a 1,2 vegades l'IRSC).
Sol·licitant convivint amb 2 persones (equival a 1,4 vegades l'IRSC).
Sol·licitant convivint amb 3 o més persones (equival a 1,6 vegades l'IRSC).

*IRSC: Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya vigent a l'exercici de la convocatòria.

6.- Import dels ajuts econòmics.

L'import de la subvenció sobre la quota íntegra de l'impost sobre bens immobles del bé que constitueixi l'habitatge 
habitual es determinarà per un import del 50% de la quota de l'Impost esmentat.

7.- Convocatòria pública i sol·licituds.

El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública, que s'ajustarà a allò que disposen aquestes Bases.

Les sol·licituds s'han d'ajustar al model normalitzat i s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o en qualsevol de 
les  formes  previstes  a  l'article  16  de  la  Llei  39/2015  del  Procediment  Administratiu  Comú de  les  Administracions 
Públiques, dins el període que s'indiqui a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, donat el seu  
caràcter pregat, un cop satisfet l'Impost sobre Béns Immobles de l'habitatge que constitueixi la seva residència habitual 
de l'any en curs, en la qual s'haurà de fer constar el següent:

• Sol·licitud d'ajut social per al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) en model normalitzat.

•  Original  i  fotocòpia  del  DNI  de la  persona sol·licitant  i  de totes les persones  membres  que formen la  unitat  de  
convivència o document d'identificació equivalent.

• Autorització de consulta de dades amb altres administracions: Agència Tributària, Seguretat Social i Cadastre.

- En el cas que no s'autoritzi la consulta, cal aportar:

• Justificant de pagament dels rebuts de l'IBI.

• Documentació que acrediti el ingressos dels tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de totes les persones 
de la unitat de convivència majors de 16 anys .

• Persones assalariades: les 3 darreres nòmines.

•  Treballadors/es per  compte pròpia:  declaració  trimestral  de l'IVA o declaració  d'ingressos presentada a l'Agència 
Tributària.

• Si no tenen ingressos: declaració responsable. C
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•  Certificat  històric d'empadronament  (s'haurà d'acreditar com a mínim un any abans de la data de meritament de 
l'impost,1 de gener de l'exercici pel qual es demana l'ajut de l'IBI).

• Certificat emès per la Direcció General del Cadastre de totes les persones membres de la unitat familiar conforme no  
disposen de cap altre habitatge a Barberà del  Vallès ni  a altres municipis,  a excepció del  que constitueix  la seva 
residència habitual.

• Fotocòpia de la declaració de renda corresponent al darrer exercici o certificat d'imputacions en cas que no estiguin 
obligats.

•  Certificat  emès per  l'INSS o altres institucions  i/o  organismes públics  amb competència en matèria  de  pensions 
públiques, de l'import de les pensions o bé, certificat de no percebre cap quantitat, relatiu a l'any que neix l'obligació de  
pagar l'impost.

• Documentació acreditativa d'estar al corrent, a data actual, tant la persona peticionària com les persones que segons 
el padró d'habitants convivien amb ella a la data de meritament, de les seves obligacions amb l'Agència Tributària, amb 
la Tresoreria de la Seguretat social i amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a la persona beneficiària, per tal que 
en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes 
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

8.- Resolució de sol·licituds.

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents 
bases serà l'Àrea de Serveis Econòmics i Hisenda.

Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris d'atorgament generals i  els requeriments i  criteris 
específics aquí recollits.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà la Junta de Govern 
Local.

El termini màxim per a la resolució és de tres mesos des de la data límit per a la presentació de les sol·licituds.

La resolució posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones interessades podran interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud 
d'atorgament de la subvenció.

9.- Incompatibilitats.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts que per aquest mateix concepte puguin percebre les persones beneficiàries 
en el mateix exercici, per part d'altres Administracions Públiques, o del propi Ajuntament.

Es perdrà el dret a rebre l'ajut en cas de manca de comunicació a aquest Ajuntament de qualsevol modificació de les 
circumstàncies que hagin estat tingudes en compte per a l'atorgament de l'ajut.

10.- Crèdit pressupostari.

L'import  agregat d'aquest ajut es finançarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària que s'indicarà a la corresponent 
convocatòria.

No es podran concedir subvencions per sobre del crèdit disponible que s'estableixi a la convocatòria. Així mateix, es 
podrà incrementar el crèdit disponible de l'aplicació pressupostària, mitjançant la corresponent modificació de crèdit, i 
l'ampliació  de la  dotació  global  de la convocatòria  per  a la concessió de les subvencions en cas que es justifiqui  
adequadament.
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11.- Pagament.

El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents i d'acord al pla de tresoreria.

El pagament de l'ajut s'efectuarà, mitjançant transferència bancària, al compte de l'entitat bancària indicat per la persona 
beneficiària.

12.- Vigència.

Aquestes bases tindran vigència a partir de l'endemà de la seva publicació.

13.- Obligacions de les persones beneficiàries.

Les persones beneficiàries s'obliguen a facilitar tota la informació que els sigui requerida per l'Ajuntament, per tal de 
comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.

14.- Revisió dels ajuts.

La resolució d'atorgament dels ajuts objecte d'aquestes bases pot ser modificada per l'Ajuntament, amb la concessió 
prèvia d'un termini d'audiència de deu dies a la persona beneficiària, en relació amb el seu contingut i condicionat en els 
supòsits següents:

a) Quan s'acrediti la falsedat de les dades facilitades pel sol·licitant o la manca d'aportació total o parcial d'aquelles que 
havien de ser tingudes en compte per a determinar la condició de beneficiària de l'ajut.

15.- Renúncia.

La persona beneficiària pot renunciar en qualsevol moment a l'ajut atorgat, de manera que perd el dret a exigir-lo. La 
renúncia  es formalitza mitjançant  la  presentació  al  Registre  general  de l'Ajuntament  de  Barberà del  Vallès d'escrit 
corresponent signat per la persona beneficiària.

16.- Reintegrament de la subvenció percebuda.

Serà procedent el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, juntament amb l'exigència de l'interès de 
demora, des del moment del pagament de l'ajut en els casos que preveu les bases novena i catorzena de les presents 
bases reguladores.

A aquest efecte, caldrà notificar a la persona beneficiària la resolució oportuna, fent alhora l'advertiment exprés que, un 
cop transcorregut el termini d'un mes des de la recepció de la notificació sense que s'hagin reintegrat les quantitats 
reclamades, es procedirà a exigir el deute pel procediment de constrenyiment, en el terminis i la forma que preveu el  
reglament general de recaptació.

17.- Publicitat.

La publicitat de les Bases reguladores d'aquesta subvenció s'efectuarà mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, a la Base de Dades Nacional de Subvencions, a més 
d'inserir una referència d'aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i, d'acord amb l'article 
124.2. del ROAS, es sotmeten a informació pública per un termini de vint dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que s'hi puguin presentar les al·legacions i/o 
reclamacions que es considerin adients. De no presentar-se-n'hi, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

18.- Normativa aplicable.

En tot allò no previst en aquestes Bases s'estarà al que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, 
les bases d'Execució del Pressupost General de l'exercici, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i altra normativa concordant.

Barberà del Vallès, 20 de juliol de 2017
L'alcaldessa presidenta, Sílvia Fuster Alay

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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