
1. A quina data es refereix l’empadronament? 

L’empadronament a l’habitatge habitual pel qual se sol·licita l’ajut, es refereix a data 1 de 
gener de 2016, tant per al sol·licitant, com per a la resta de membres de la unitat convivent.  

Per a la determinació dels ingressos es tindrà en compte el nombre de persones 
empadronades en la unitat de convivència a data 1 de gener de 2016, data coincident amb la 
meritació de l’impost. Per tant, qualsevol moviment de padró posterior a aquesta data no serà 
tingut en consideració als efectes de calcular els requisits per a l’atorgament de l’ajut. 

2. Han de pertànyer a la mateixa família tots els membres de la unitat 
de convivència?  

No, els requisits previstos per les bases fan referència exclusivament al fet que les persones 
estiguin empadronades a data 1 de gener de 2016 a la mateixa llar, amb independència de si 
formen part de la mateixa família o no. Els membres de la unitat de convivència es prenen com 
a referència per a la determinació del llindar d’ingressos. 

 

3. Puc optar a l’ajut si sóc llogater/a? 

Sí, sempre que el propietari t’hi repercuteixi l’import de l’IBI al teu rebut. En qualsevol cas, ja 
sigui de la informació que consti al rebut, ja sigui del contingut del contracte, s’ha de poder 
comprovar que efectivament fas front al pagament de l’impost. Cal que s’indiqui de forma 
separada la part que pagues de renda, de la part relativa a l’impost o altres conceptes que la 
propietat et repercuteixi. En cas que no s’acrediti de forma fefaent la repercussió de l’impost 
en l’inquilí, la sol·licitud serà denegada.  

4 Sóc llogater/a, quina documentació he d’aportar? 

A banda de l’imprès de sol·licitud i dades bancàries correctament omplert, haureu d’aportar 
una còpia del contracte de lloguer del domicili pel qual sol·liciteu l’ajut i còpia dels rebuts de 
pagament del lloguer del mes de gener fins al mes de setembre de 2016, on consti reflectida la 
repercussió de l’IBI. Només s’atorgaran els ajuts quan s’acrediti que efectivament es paga 
l’impost per part de l’inquilí. En qualsevol cas, cal que s’indiqui de forma separada la part que 
pagues de renda, de la part relativa a l’impost o altres conceptes que la propietat et 
repercuteixi. Només per al supòsit que de l’anterior documentació no es pugui verificar el 
pagament de l’IBI per part del llogater, s’admetrà de forma excepcional un certificat expedit 
per l’administració de finques o gestor administratiu en el que consti detallada aquesta 
informació, amb desglossament d’imports satisfets en concepte d’IBI durant el període gener a 
setembre de 2016; aquest document s’haurà de presentar juntament amb la còpia del 
contracte i de la còpia dels rebuts anteriorment esmentats.  

En el cas dels inquilins del Patronat Municipal de l’Habitatge, aquesta documentació es pot 
substituir per un certificat emès per aquest organisme municipal. 

 

 

 

5. Sóc llogater/a, què passa si m’he canviat de llar durant aquest 2016? 



En el cas de llogaters, excepcionalment si canvieu de d’habitatge habitual durant l’exercici 
2016, haureu d’aportar còpia tant del contracte inicial com del nou contracte, així com dels 
rebuts en els que consti que efectivament se us repercuteix l’IBI. En aquest cas, és requisit que 
sigueu llogaters i se us repercuteixi l’IBI a data de 1 de gener de 2016. 

 

6. Sóc llogater amb posterioritat a l’1 de gener de 2016. Puc demanar 
l’ajut? 

En aquest cas no pots optar a l’ajut, ja que no es compleix amb els requisits establerts a les 
bases, concretament que es tingui repercutit l’IBI a data 1 de gener de 2016. 

 

7. M’acabo de vendre el pis, puc sol·licitar l’ajut? 

Sí, però només en el cas que compleixis els requisits previstos a les bases. En aquest sentit, cal 
recordar que les bases demanen que estiguis empadronat en aquest domicili des de l’1 de 
gener de 2016 i almenys fins a la data de formalització de la sol·licitud de subvenció. És a dir, 
es podrà demanar l’ajut sempre que acreditis que aquest habitatge ha estat el teu domicili 
habitual durant tot aquest període. 

 

8. Sóc propietari/a, quina documentació he d’aportar? 

Només caldrà aportar l’imprès de sol·licitud i l’imprès dades bancàries. Ambdós documents 
hauran d’estar degudament emplenats i signats. La comprovació de la titularitat de l’habitatge 
es farà d’ofici per l’Ajuntament. 

 
9. Cal aportar documentació per acreditar l’empadronament? 

No, la comprovació de l’empadronament a Barcelona es farà d’ofici per l’Ajuntament. 

 
10.  Cal aportar documentació per acreditar el grau de discapacitat? 

No, la comprovació del grau de discapacitat es farà d’ofici per l’Ajuntament. 

 
11. Què ocorre si tinc el rebut de l’IBI fraccionat o ajornat? 

No se’n deriva cap especialitat, pots optar igualment a demanar l’ajut. L’únic límit es troba en 
el cas que tinguis deutes amb la Hisenda Municipal ja que es tracta d’un requisit per poder 
accedir a l’ajut. En aquest cas, no resultarà possible atorgar la subvenció.  

 

12. El meu rebut d’IBI és de 300 euros: cobraré l’import de 175 euros? 

No, l’ajut és del 50% de l’import de l’impost (exclòs la quota del tribut de mobilitat de l’AMB), 
amb un màxim de 175 euros. De forma que si el teu rebut és de 300 euros, l’ajut a rebre serà 



de 150 euros. Només percebran l’ajut de 175 euros els sol·licitants que paguin una quota d’IBI 
de 350 euros o més. 

13.  Com puc saber si m’han atorgat l’ajut? 

Abans del 31 de desembre de 2016 es publicarà un llistat, tant al BOPB com al web de 
l’Ajuntament, en el que s’indicaran els ajuts atorgats, amb especificació de l’import i, en el seu 
cas, els ajuts denegats per incompliment dels requisits previstos a les bases i a la convocatòria. 
Podreu consultar el resultat mitjançant el número de registre de la vostra sol·licitud. Guardeu-
ne el resguard.  
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