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Anunci de l'Ajuntament de Figueres sobre bases específiques que han de regir
la convocatòria per a l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de
l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual, a
aquelles persones que siguin titulars de família monoparental
El Ple municipal en sessió de data 6 d’octubre de 2016, va adoptar, entre
d'altres, l'acord que literalment diu així:
«Es proposa l’aprovació de les bases reguladores de l’atorgament d’una
subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al
domicili habitual, a aquelles persones que siguin titulars de família
monoparental
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament als titulars de família
monoparental d’una subvenció sobre l’import de la quota íntegra de l’impost
sobre béns immobles corresponent al seu habitatge habitual.
La finalitat d’aquestes subvencions és eliminar la possible discriminació dels
titulars de família monoparental respecte els destinataris de la bonificació
establerta a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, per
als subjectes passius propietaris del seu domicili habitual quan tinguin la
condició de titulars de família nombrosa i els beneficiaris de la subvenció per
als titulars de família nombrosa llogaters del seu domicili habitual als qui el
propietari els repercuteixi l’impost.
A l’expedient existeix informe del Cap del Servei de Benestar Social favorable a
l’aprovació d’unes bases per a l’atorgament d’aquests ajuts.
Són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol; el Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, la base 11.8 de les
Bases d’execució del pressupost municipal per a l’any 2016 així com la resta de
normativa concordant.
L’òrgan competent per a l’aprovació de bases per a la concessió de
subvencions és el Ple.
En base als antecedents exposats; la Comissió Informativa General proposa al
Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents:
1r. Aprovar les bases reguladores de l’atorgament d’una subvenció sobre
l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual, a
aquelles persones que siguin titulars de família monoparental, que s’adjunten a
l’expedient.
2n. Sotmetre les bases a informació pública durant un termini de 20 dies
mitjançant anunci al BOP i al tauler d'anuncis de la corporació i, per referència,
al DOGC. Paral.lelament, fer difusió de les bases a la pàgina web de
l'Ajuntament, als mitjans de comunicació locals i comarcals i mitjançant altres
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sistemes de difusió adients a la naturalesa de la convocatòria. En el supòsit
que no es formulin al.legacions i/o reclamacions durant el termini d'informació
pública, les bases quedaran aprovades definitivament.
3r. Facultar a l'alcaldessa presidenta la realització de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors.»
Les bases a que es refereix la part dispositiva de l’acord anterior són les que
es transcriuen a continuació i resten exposades a informació pública en la
porteria de la Casa de la Vila per un termini de vint dies hàbils comptats a partir
del dia següent hàbil al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona als efectes de la presentació d'al.legacions i
suggeriments.
« BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
SOBRE
L’IMPORT
DE
L’IMPOST
SOBRE
BÉNS
IMMOBLES,
CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, A AQUELLES PERSONES QUE
SIGUIN TITULARS DE FAMÍLIA MONOPARENTAL
1.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament als titulars de família
monoparental d’una subvenció sobre l’import de la quota íntegra de l’impost
sobre béns immobles corresponent al seu habitatge habitual.
2.- Finalitat
La finalitat d’aquestes subvencions és eliminar la possible discriminació dels
titulars de família monoparental respecte els destinataris de la bonificació
establerta a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, per
als subjectes passius propietaris del seu domicili habitual quan tinguin la
condició de titulars de família nombrosa i els beneficiaris de la subvenció per
als titulars de família nombrosa llogaters del seu domicili habitual als qui el
propietari els repercuteixi l’impost.
3.- Condicions
Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter
voluntari i eventual, són lliurament 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. Estan subjectes al compliment de la finalitat, i tenen caràcter no
devolutiu.
El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes
bases serà el de concurrència pública.
4.- Conceptes
Als efectes de l’atorgament de la subvenció s’entendrà:
Família monoparental: el concepte que sigui d’aplicació de conformitat amb la
normativa vigent en la data de la convocatòria de la subvenció.
Titular de família monoparental: el titular de la unitat familiar a la qual s’ha
reconegut la condició de família monoparental.
Domicili habitual: aquell en el qual estigui empadronat el beneficiari en el
moment de meritar-se la quota subvencionada.
Unitat de convivència: la persona o el conjunt de persones empadronades en
un domicili tant si tenen parentiu entre elles com si no en tenen.
5.- Destinataris i requisits
Podran sol·licitar la subvenció les persones titulars de família monoparental i
que, o bé siguin subjectes passius de l’impost sobre els béns immobles
corresponent al seu domicili habitual o bé siguin llogaters del seu domicili

habitual, als quals el propietari els repercuteixi l’impost, i que compleixin els
següents requisits:
- El sol·licitant ha de ser el titular d’una família monoparental, amb el títol vigent
a la data de la sol·licitud.
- El sol·licitant ha d’estar empadronat a l’habitatge que genera el pagament de
l’Impost sobre béns immobles del qual és objecte la subvenció.
- L’habitatge no ha de superar els 100 metres quadrats de superfície construïda
de la vivenda, segons dades cadastrals.
- Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar:
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Fills
1
2

Ingressos
fins a 18.000 euros
fins a 20.000 euros

- El bé immoble que constitueixi l’habitatge habitual no ha de tenir un valor
cadastral superior a 60.000 euros.
- En el cas que el sol·licitant sigui titular del títol de família monoparental
categoria general la subvenció serà del 45% de la quota de l’impost, en el cas
que sigui titular del títol de família monoparental categoria especial la subvenció
serà del 90% de la quota de l’impost.
- El sol·licitant ha de ser titular del 100% possessori de l’habitatge que
constitueixi la residència habitual del conjunt de la família monoparental pel
qual es pretén obtenir la present subvenció i no ha de disposar de més
habitatges en propietat.
- En el cas que el títol possessori sigui un contracte d’arrendament, en aquest
haurà de constar expressament la repercussió de l’IBI per part del propietari/a.
- Cal estar al corrent de les obligacions tributàries i no tenir deutes amb
l’Ajuntament de Figueres.
- No podran ser perceptores de la subvenció les unitats de convivència en què
la persona titular del contracte d’arrendament, si fos el cas, o qualsevol altre
membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o
una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al
segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s’aplicarà a
la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la
primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis,
sòcies o partíceps. Tampoc podran ser perceptores de la subvenció les unitats
de convivència en què la persona titular o qualsevol altre membre siguin titulars
d’algun altre habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi, circumstància
que caldrà acreditar documentalment.
6.- Sol·licituds i documentació a aportar
Juntament amb la sol·licitud degudament emplenada, els interessants hauran
de presentar, segons correspongui:
- Original i còpia del NIF o NIE vigent.
- Original i còpia del carnet de família monoparental.
- En cas que el sol·licitant sigui el propietari de l’habitatge que satisfà l’Impost
de béns immobles, original i còpia de l’escriptura de compravenda, a nom de la
persona sol·licitant. En cas que la persona sol·licitant no tingui el 100% de la
titularitat, haurà d’acreditar el dret d’ús sobre l’habitatge aportant original i còpia
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del conveni o sentència judicial de separació, conforme s’assigna l’habitatge al
sol·licitant i que acredita que té l’obligació d’assumir el 100% del càrrec de l’IBI.
- En cas que el sol·licitant sigui arrendatari de l’habitatge que satisfà l’Impost de
béns immobles, original i còpia del contracte de lloguer, a nom de la persona
sol·licitant i en el qual haurà de constar expressament la repercussió de l’IBI a
l’arrendatari. En cas que la persona sol·licitant no sigui 100% titular del
contracte i sigui cònjugeu del titular contractual, haurà d’acreditar el dret d’ús
sobre l’habitatge aportant original i còpia del conveni o sentència judicial de
separació, conforme s’assigna l’habitatge al cònjuge que hi viu però no és el
100% titular contractual. També cal presentar original i fotocòpia del rebut
bancari o transferència bancària en el qual consti degudament expressat i
identificat el pagament de l’IBI corresponent a l’any de la convocatòria al
propietari de l’habitatge.
- Declaració IRPF de l’any anterior.
- En cas de no estar obligats a presentar la declaració IRPF, els ingressos
s’han d’acreditar amb algun dels documents següents: l’informe de vida laboral,
en tot cas, i certificat d’imputacions de l’AEAT, certificat de pensions, certificat
d’ingressos i retencions de l’empresa, certificat de l’OTG (Oficina de Treball de
la Generalitat), RMI (Renda Mínima d’Inserció), segons correspongui. Les
persones de més de 65 anys no han d’aportar l’informe de la vida laboral.
- Declaració responsable de compliment dels requisits establerts a la Llei
38/2013, de 17 de novembre, General de Subvencions, per poder ser
beneficiari d’una subvenció.
- Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat financera.
L’Ajuntament de Figueres comprovarà d’ofici l’empadronament dels membres
de cada unitat familiar.
7.- Lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació s’hauran de presentar a
l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (Avinguda Salvaldor Dalí, número 107
de Figueres). També es podran presentar en qualsevol dels llocs previstos a
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i de les
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i
l’acceptació de les normes que la regulen.
8.- Tramitació
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s’examinaran les sol·licituds
presentades. En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o
incomplerta, es requerirà al beneficiari/ària, per tal que en el termini de 10 dies
hàbils a partir del dia següent a la notificació del requeriment, precedeixi 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.
L’Ajuntament de Figueres podrà sol·licitar nova documentació en cas que ho
consideri necessari.
La competència per a l’atorgament de les subvencions correspon a l’Alcaldia
Presidència, que resoldrà en el termini màxim de dos mesos a comptar a partir
de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds. La
resolució posarà fi a la via administrativa i podrà ser recorreguda
potestativament en reposició davant el mateix òrgan en el termini d’un mes o

impugnar-la directament davant l’ordre contenciós administratiu en el termini de
dos mesos. No es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que
s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del
recurs de reposició interposat.
El pagament dels ajuts es portarà a terme mitjançant transferència bancària al
número de compte que consti a la sol·licitud.
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9.- Notificacions
Les concessions i denegacions així com tots els actes administratius derivats
de la tramitació administrativa relativa a les sol·licituds per concòrrer a les
convocatòries que es portin a terme en el marc d’aquestes bases es notificaran
electrònicament, via e-NOTUM, als sol·licitants que hagin manifestat la seva
autorització a ser notificats per aquest mitjà, de forma expressa, en l’imprès de
sol·licitud.
El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant
del dipòsit de la notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon
mòbil que consti en el document d’autorització signat pel sol·licitant.
L’accés a les notificcions electròniques per part de les persones autoritzades
requerirà la seva identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que
s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic autoritzats.
La notificació electrònica s’entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha
acreditat la posada a disposició de persones autoritzades, han transcorregut
cinc dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d’ofici o
a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material
d’accedir-hi.
10.- Revisió
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament,
amb la concessió prèvia del tràmit d’auidència al beneficiari bé sigui en relació
al contingut o en relació al contingut de la subvenció en els supòsits següents:
- Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.
- Quan el beneficiari hagi obtingut per la mateixa actuació altres subvencions o
ajuts públics, que sumats als de l’Ajuntament superin el cost total de l’objecte
subvencionat.
11.- Desistiment
El beneficiari pot desisitir a la subvenció, restant alliberat del compliment de la
càrrega o de l’afectació a què es trobi sotmès, amb la pèrdua del dret a exigirla. El desistiment ha de ser previ al seu cobrament. En cas contrari el
beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.
12 Infraccions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en els articles
52 a 69 de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.
13– Publicitat
L’extracte de la convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases,
previst a l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

També es publicarà en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal www.figueres.cat.
14- Règim jurídic
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació 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 seu Reglament de
desenvolupament, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les Bases d’Execució del
Pressupost General del present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i demés legislació concordant. »

L’alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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