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ANUNCI
En data 07 de febrer de 2019, la Comissió de l’Ajuntament de Barcelona adoptà el següent acord :

Primera.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament d’ajuts sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns
Immobles, corresponent a l’habitatge habitual, a persones que són titulars (propietàries, usufructuàries o
llogateres) del seu habitatge habitual, i tenen uns ingressos bruts inferiors a un llindar d’ingressos
referenciats amb l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
Segona.- Finalitat
La finalitat d’aquests ajuts és contribuir al sosteniment d’un col•lectiu de persones respecte a les quals
concorren circumstàncies que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social
mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària municipal associada a l'habitatge habitual.
Tercera.- 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 d’ajuts en anys posteriors i no es poden
al•legar com a precedent.
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 l’ordre cronològic de presentació de sol•licituds,
fins esgotar la partida pressupostària.
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MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UN AJUT EQUIVALENT A
LA QUOTA LÍQUIDA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES, CORRESPONENT AL DOMICILI
HABITUAL, A AQUELLES PERSONES AMB POCS RECURSOS ECONÒMICS

CVE 2019004804

D’acord amb l´esmentat acord l'expedient romandrà exposat al públic en les dependències de la Direcció
de Serveis de Secretaria General, Plaça Sant Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4, durant el termini de
vint dies, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
perquè es puguin presentar, en el registre general d'aquest Ajuntament, les reclamacions que es
considerin oportunes pels interessats legítims.

Data 13-2-2019

TENIR per aprovades definitivament les bases en cas que transcorri l'esmentat termini sense que es
presentin al·legacions.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SOTMETRE a informació pública les esmentades bases per un termini de vint dies hàbils mitjançant
publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb l'article 124.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

A

APROVAR inicialment la modificació de les bases reguladores per a l'atorgament d'un ajut equivalent a la
quota líquida de l'Impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual, a aquelles persones amb
pocs recursos econòmics.

B

La gestió dels ajuts s’efectuarà d'acord amb els principis establerts en la Normativa General Reguladora
de les Subvencions de I ‘Ajuntament de Barcelona i la restant normativa aplicable en matèria de
subvencions.
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Quarta.-Destinataris
Podran sol•licitar l’ajut les persones físiques que són titulars (propietaris, usufructuaris o llogaters) de
l’habitatge habitual, i tenen, conjuntament amb els seus convivents, uns ingressos bruts inferiors a un
llindar d’ingressos referenciats amb el IRSC.

Ser titular (propietari, usufructuari o llogater) de l’habitatge habitual
Que el sol•licitant, juntament amb el conjunt de persones empadronades amb ell, han de tenir uns
ingressos anuals bruts, referits al darrer exercici fiscal tancat, inferiors o iguals als que es mostren en
la taula següent:

Nombre de persones (sol·licitant + altres
empadronats)

Llindar ingressos (bruts/any)

1
IRSC * 1,5
2
Increment 25% IRSC
3
Increment 25% tram anterior
4
Increment 25% tram anterior
5 o més
Increment 25% tram anterior
Un dels membres de la família té un grau S'aplicarà el tram immediatament
de discapacitat superior al 33%
superior al previst en aquesta taula

Llindar
ingressos bruts
(€/any)
11.951,64 €
14.939,55 €
18.674,44 €
23.343,05 €
29.178,81 €

IRSC: Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, actualment està vigent el de 2015. La Llei de
Pressupostos de la Generalitat fixa el valor de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya en
7.967,76 € (14 pagues). A les respectives convocatòries s’establirà la quantia de l’IRSC vigent en cada
moment, en funció de la seva actualització per la Llei de Pressupostos de la Generalitat.
Als efectes de determinar el nivell de renda, es prendrà en consideració la suma de la base imposable
general més la base imposable de l'estalvi de la declaració de l’IRPF, o en el seu defecte, rendiments
íntegres del treball.
c)

d)

Estar empadronat a la ciutat de Barcelona en la data de meritació de la quota subvencionada. A més
a més, en aquest cas, l’empadronament al domicili habitual per al qual es demana l’ajut, s’haurà de
perllongar almenys durant el període comprés entre l’1 de gener de la quota a subvencionar fins a la
data de formalització de la sol•licitud
Estar al corrent de les obligacions fiscals amb I‘Ajuntament, resta d'Administracions, i amb la
Seguretat Social, en la data de presentació de la seva sol•licitud.

Setena.- Quantia de l’ajut
1. L'import de l'ajut es determinarà prenent com a referència la quota líquida de l'Impost sobre Béns
Immobles de l'habitatge habitual corresponent a l'exercici en què es publica la convocatòria, i aplicant un
75% per determinar l'import de l'ajut, fins a una quantia màxima de 300 EUR. En el cas que el nombre de
sol•licituds presentades no exhaureixi la partida pressupostària designada per a aquest ajut, l'òrgan
instructor podrà procedir a atorgar la quantia màxima de 300 EUR a totes aquelles sol•licituds que
compleixin els requisits estipulats a les bases reguladores.
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a)
b)
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Els sol•licitants, en la data de meritació de la quota a subvencionar, han de complir els següents requisits:

Data 13-2-2019

Sisena.-Condicions i requisits

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En el cas de persones que es trobin internades en residències o centres sociosanitaris s’entendrà
acomplert aquest requisit sempre que l’immoble respecte del qual se sol•licita l’ajut hagi estat el seu últim
domicili d’empadronament i no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’internament.

B

S’entendrà com a domicili habitual als efectes de l’atorgament de l’ajut aquell en el que estigui
empadronat el beneficiari de l’ajut l’ú de gener de l’any de la quota a subvencionar.

A

Cinquena.- Domicili habitual
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2. No es tindrà en compte, als efectes de determinar l'import d'aquest ajut, la quota del Tribut de la
Mobilitat exigit per I'Àrea Metropolitana de Barcelona i gestionat conjuntament amb l'Impost sobre Béns
Immobles.
3. No es podran concedir ajuts per una quantia superior al crèdit disponible.

1.3. Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, i amb la Seguretat Social i
amb Hisenda Municipal, en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a
declarar. La presentació de declaració responsable substituirà a la presentació dels certificats de trobarse al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
1.4. Haver tingut, el sol•licitant i les persones convivents, referits al darrer exercici fiscal tancat, uns
ingressos bruts inferiors al llindar que especificarà cada any en la convocatòria pública corresponent, i que
equivaldrà, en qualsevol cas, a un coeficient multiplicador de l’IRSC.
1.5. Ser titular (propietari, usufructuari o llogater) de l’habitatge habitual
1.6. En el seu cas, declaració relativa a que el sol•licitant o una de les persones empadrones amb el
sol•licitant de l’ajut visqui sota un dels graus de discapacitat previstos en aquestes bases.
1.7. Autorització expressa (per tal que l’Ajuntament, directament o a través d’un ens instrumental) del
sol•licitant i les persones convivents amb aquest, a l’Ajuntament, per dur a termes les consultes
necessàries amb les altres administracions públiques, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies
expressades en la sol•licitud i el compliment dels requisits per a l'atorgament de l’ajut. En cas que manqui
signatura de qualsevol dels convivents empadronats a l’habitatge habitual es podrà denegar la sol•licitud
de l’ajut per aquest motiu, sempre que no s’aporti la documentació acreditativa del compliment dels
requisits previstos a aquestes bases.
2. Documentació necessària que s’haurà d’adjuntar:
2.1. Dades bancàries del compte, en el model degudament complimentat i signat per l’interessat o pel seu
legal representant, perquè el pagament de l’ajut es faci mitjançant transferència. La complementació del
model haurà d’estar validada per l’entitat bancària on estigui obert el compte en què es realitzi la
transferència associada a l’ajut.


NO cal aportar nova documentació
Si la persona sol•licitant ja ha estat beneficiària d’aquest ajut en convocatòries anteriors
i no vol modificar el compte que havia designat.
Si s’autoritza el pagament de l’ajut en el compte on està domiciliat el pagament de l’IBI
(sol•licitants propietaris).
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1.2. Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora dels ajuts que atorga l’Ajuntament de
Barcelona i tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per a sol•licitar i atorgar aquests ajuts.

CVE 2019004804

1.1. Que totes les dades que consten a la sol•licitud, i als documents que l’acompanyen, són certes.

Data 13-2-2019

1. Model d’instància de sol•licitud, que inclou una declaració responsable, indicant les següents
circumstàncies, referides a 1 de gener de l'exercici en què es merita la quota a subvencionar, i en la que
es digui:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A la web municipal es publicarà el model de sol•licitud normalitzat per presentar en el termini establert a la
convocatòria pública i que contindrà almenys els següents elements:

B

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

A

Vuitena.- Convocatòria pública i sol•licituds
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En la resta de casos cal aportar l’original del model adjunt, signat per l’interessat o pel seu legal
representant i validat per l’entitat bancària, excepte que l’entitat bancaria hagi emès certificació amb
codi segur de verificació.

4. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi publicat una resolució expressa, s’entendrà desestimada
la sol•licitud d'atorgament de l’ajut.
Desena.- Incompatibilitats
1. Aquest ajut serà incompatible amb altres ajuts que, per aquest mateix concepte, hagin percebut
els beneficiaris en aquell exercici.
2. L’ajut no serà acumulable amb les bonificacions, subvencions i/o ajuts pels conceptes de família
monoparental, família nombrosa o viudetat.
Onzena.- Crèdit pressupostari
L’import agregat d’aquest ajut es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària que s’indicarà a la
corresponent convocatòria.
Dotzena.- Pagament
1. El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents.
2. El pagament de l’ajut s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el compte de l'entitat bancària
indicat pel beneficiari tal com s’indica a la base vuitena apartat 2.1.
Tretzena.- Vigència
Aquestes Bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació.
Catorzena.- Règim sancionador
1. Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre sancions
administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei General Pressupostària
i la Llei General Tributària.
2. L’Ajuntament de Barcelona iniciarà un procediment de reintegrament de l’ajut concedit i abonat
indegudament de conformitat amb la legislació vigent.
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3. La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats 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.
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2. El termini màxim per a la resolució serà de sis mesos des de la presentació de la sol•licitud.

Data 13-2-2019

1. La resolució sobre l'atorgament d'aquest ajut serà adoptada pel Primer Tinent d’Alcalde.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Novena.- Resolució de les sol•licituds

B

3. La sol•licitud d’ajut es podrà presentar en qualsevol oficina del registre municipal o per qualsevol altra
modalitat de les previstes a la normativa del procediment administratiu comú. D’acord amb les
convocatòries, podrà preveure’s la seva tramitació telemàtica.

A

2.2. En el cas de llogaters, fotocòpia del contracte de lloguer vigent de l'habitatge i rebut de l’IBI de
l’habitatge llogat. En el cas que el sol•licitant sigui llogater d’una finca titularitat del Patronat Municipal de
l’Habitatge, es podrà substituir la documentació anterior per la presentació d’un certificat acreditatiu.
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Quinzena.- Publicitat
La publicitat de les Bases reguladores d'aquest ajut s’efectuarà mitjançant la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, en la web de l’Ajuntament.
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En tot allò no previst en aquestes Bases s’estarà al que disposen la Normativa Municipal General
Reguladora de les Subvencions, aprovada pel Plenari del Consell Municipal de 17 de desembre de
2010, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions i altra normativa concordant.

A

Setzena.- Normativa aplicable

Barcelona, 08 de febrer de 2019

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 13-2-2019
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La secretària delegada, Beatriz Julve Suero
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