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BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT D’IGUALADA
PER AL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

https://bop.diba.cat
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El Ple de l’Ajuntament d’Igualada, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 2019, va aprovar inicialment
les Bases específiques de les subvencions de l’Ajuntament d’Igualada per al pagament de l’impost sobre
béns immobles (IBI), les quals d'acord amb l'article 124.2 del ROAS, se sotmeten a informació pública amb
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la Corporació i al Tauler
d’edictes de la seu electrònica d’aquest ajuntament (www.seu-e.cat/web/igualada) així com una referència
d’aquest edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a la fi que en el termini de vint dies hàbils,
a comptar de l’endemà hàbil de la darrera inserció de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província, taulers
d’edictes i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les persones interessades puguin examinar
l’expedient a la secretaria de l’Ajuntament d’Igualada (plaça de l’ajuntament, 1, de dilluns a divendres, de
les 8:00 a les 15:00 hores) i fer les al·legacions, reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.
En el supòsit que se’n presentin, aquestes hauran de ser resoltes pel Ple de l’Ajuntament. En cas contrari,
les bases de referència quedaran aprovades definitivament, sense necessitat d’un nou acord.

A

ANUNCI

Les persones físiques que siguin subjectes passius de l’impost esmentat, segons regula la corresponent
ordenança fiscal de l’Ajuntament d’Igualada, que pertanyin a un dels col·lectius següents
A) Unitats familiars de majors de 65 anys o pensionistes o aturats
Els/les sol·licitant/s han de ser majors de 65 anys o pensionistes per raó de jubilació, viudetat, invalidesa
permanent en grau de total, absoluta i gran invalidesa, o beneficiaris d’una pensió no contributiva (PNC), o
aturats de llarga durada superior a 540 dies immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de l’ajut i
amb una edat compresa entre els 55 i fins els 65 anys; i en tots els casos els seus ingressos no poden
sobrepassar els límits establerts en la base tercera.
B) Unitats familiars de famílies monoparentals
La família resident en el domicili pel qual es demana l’ajut de pagament de l’IBI ha de tenir reconeguda la
condició de família monoparental en la data d’inici del període impositiu (1 de gener) i el subjecte passiu
de l'IBI ha de ser membre de la família monoparental, i poder-ho acreditar amb el carnet de família
monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya.
Les dues línies de subvenció són incompatibles.
Tots els beneficiaris, a més dels establerts per a totes les subvencions, han de complir els requisits que
s’indiquen a continuació:
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2. Beneficiaris
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L’Ajuntament d’Igualada obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions per al pagament de
l’impost sobre béns immobles (IBI).
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1.Objecte
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El /la sol·licitant i, si escau, la seva unitat familiar:
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a) ha d’estar empadronat/da al domicili pel qual demana l’ajut.

c) no poden tenir deutes pendents de pagament en període executiu amb la hisenda municipal, llevat que
aquests, trobant-se pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la vegada, ajornament o
fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió.

A

b) no poden ser titular/s en propietat d’altres béns immobles amb una renta imputada superior als 250
euros, excepte el propi habitatge.

- Si l’habitatge és d’un sol resident, els seus ingressos han de ser d’una quantia inferior o igual a 1’5
vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) aprovat per a l’any en curs.
- Si l’habitatge té dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 2’1 vegades l’IPREM aprovat
per a l’any en curs.
- Si l’habitatge té més de dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 2’3 vegades l’IPREM
aprovat per a l’any en curs.
L’ajut màxim serà 800 €.
B) Per obtenir un ajut del 40% de la quota de l’impost
- Si l’habitatge és d’un sol resident, els seus ingressos han de ser d’una quantia inferior o igual a 2’75
vegades l’IPREM aprovat per a l’any en curs.
- Si l’habitatge té dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 4’15 vegades l’IPREM aprovat
per a l’any en curs.
- Si l’habitatge té més de dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 4’80 vegades l’IPREM
aprovat per a l’any en curs.
L’ajut màxim serà de 400 €.
En cas que hi hagi un resident menor de setze anys no computarà com a resident.
En qualsevol dels dos casos, per calcular els ingressos econòmics es tindran en compte tots els que
obtinguin totes les persones majors de 16 anys que, en el Padró Municipal, figuren com a residents de
l’habitatge per al qual se sol·licita l’ajut excepte els percebuts per raó de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14
de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
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A) Per obtenir un ajut del 80% de la quota de l’impost

Data 16-8-2019

3.1 AJUTS PER DOMICILIS D’UNITATS FAMILIARS DE MAJORS DE 65 ANYS O PENSIONISTES

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Import de les subvencions

B

e) han d’acomplir-se les circumstàncies personals i econòmiques que s’estableixen en aquestes bases,
segons sigui per unitats familiars de majors de 65 anys d’edat o pensionistes o per unitats familiars
monoparentals:
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d) han d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
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Les persones que estiguin en una situació irregular amb l’Agència Tributària no podran ser beneficiàries
d’aquestes subvencions ja que no es poden obtenir les dades dels seus ingressos. Això no obstant, en
aquest cas, l’Ajuntament d’Igualada podrà atorgar un termini no inferior a deu dies per tal que, si ho creuen
convenient, regularitzin la seva situació.

Queden exclosos d’aquests ajuts els habitatges amb un valor cadastral superior a 190.000 euros.
Queden igualment exclosos d’aquests ajuts les famílies monoparentals la renda anual per càpita de cada
membre de la unitat familiar superiors a 1,64 vegades l’IPREM
- En el cas que el membre de la família monoparental sigui subjecte passiu de l’IBI del seu domicili en un
percentatge inferior al 100 per cent, l’ajut es reduirà fins a igualar el seu mateix percentatge de
participació que en la seva obligació de pagament de l’impost.
Les persones que estiguin en una situació irregular amb l’Agència Tributària no podran ser beneficiàries
d’aquestes subvencions ja que no es pot obtenir la dada dels seus ingressos. Això no obstant, en aquest
cas, l’Ajuntament d’Igualada podrà atorgar un termini no inferior a deu dies per tal que, si ho creuen
convenient, regularitzin la seva situació.
3.3 Una mateixa persona no pot sol·licitar l’ajuda en base a les circumstàncies previstes en l’apartat 3.1 i en
l’apartat 3.2, ja que les ajudes són entre elles incompatibles.

4. Convocatòria
La convocatòria d’aquestes subvencions i el termini per presentar les sol·licituds es farà per decret de
l’Alcaldia o de la Regidoria delegada. La convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província per
mitjà de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). També es publicarà en el Tauler d’anuncis i
Tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada) tot fent referència
en els edictes al BOP on han estat publicades les bases.
En l’acord de convocatòria s’indicaran les partides pressupostàries a les quals s’imputaran les subvencions i
l’import de les partides esmentades.

5. Sol·licituds i termini de presentació

https://bop.diba.cat

Valor cadastral fins a
190.000 €
66,00 %
49,50 %
33,00 %
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Valor cadastral fins a
133.000 €
71,50 %
55,00 %
38,50 %
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Valor cadastral fins a
76.000 €
77,00 %
60,50 %
44,00 %

Data 16-8-2019

RENDA ANUAL PER
MEMBRE FAMILIAR
Fins a IPREM per 1’37
Fins a IPREM per 1’51
Fins a IPREM per 1’64

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per tenir dret a l’ajut, es comptabilitzarà la renda anual per càpita de cada membre de la unitat familiar, i
segons quin sigui el resultat en relació amb l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) i
segons el valor cadastral de l’habitatge del que s’ha de fer front al pagament de l’IBI, s’aplicaran els
percentatges següents a la quota d’aquest impost.

A

3.2 AJUDES PER DOMICILIS D’UNITATS FAMILIARS DE FAMÍLIES MONOPARENTALS
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5.1 Les sol·licituds es presentaran al Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Igualada o electrònicament al
Registre electrònic de l’Ajuntament si es disposa del corresponent certificat digital o signatura electrònica
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acceptada, per mitjà d’una instància dirigida a l’alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, segons els models que
consten en aquestes bases i que es podrà aconseguir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
d’Igualada i a la web https://tramits.igualada.cat.

- Document de sol·licitud de transferència bancària a favor dels creditors segons model oficial que facilitarà
l’Ajuntament d’Igualada (no serà necessària en el cas que s’hagi presentat en els darrers cinc anys, si
s’indica quan s’ha presentat) .
- Imprès d’autorització de consulta de les dades fiscals a l’Agència tributària de cada membre de la unitat
familiar empadronat en el domicili.
- Declaració conforme no està incurs en cap causa establerta en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i que es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social (es
facilitarà el model amb la instància de presentació)
- L’Ajuntament podrà demanar altra documentació que cregui d’interès, complementària per determinar
l’acompliment dels requisits.
- L’Ajuntament d’Igualada comprovarà d’ofici el valor cadastral de l’immoble, l’empadronament dels
membres de cada unitat familiar, de no tenir altres immobles de propietat i la situació de no tenir deutes
amb l’Ajuntament d’Igualada.
- En el cas de les famílies monoparentals, fotocòpia compulsada del carnet de família monoparental.
- En el cas de pensionistes per raó de jubilació, viudetat, invalidesa permanent en grau de total, absoluta i
gran invalidesa, cal acreditar aquesta circumstància mitjançant la presentació de la resolució de l’INSS o a
través de sentència judicial ferma. Pel supòsit dels beneficiaris de pensió no contributiva (PNC),
l’acreditació serà a través de la resolució dictada per l’Ens competent. Pel cas dels aturats de llarga durada
superior als 540 dies immediatament anteriors a la data de sol·licitud de l’ajut i amb edat compresa entre els
55 i fins els 65 anys, cal acreditar-ho amb la presentació d’un certificat del Servei d’Ocupació corresponent.
En cas que el beneficiari tingui dificultats per aportar aquesta documentació, l’Ajuntament, d’ofici i prèvia
autorització per part d’aquests beneficiari, comprovarà allò a què tingui accés.
La manca d’aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s’entendrà
com a desistiment de la persona sol·licitant de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de la Llei
39/2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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- Fotocòpia compulsada del DNI o NIE del sol·licitant i fotocòpia de cada persona empadronada en el
domicili pel qual se sol·licita l’ajut en l’IBI.

CVE 2019029566

al Departament a

Data 16-8-2019

- Instància expressa, registrada d’entrada a l’Ajuntament d’Igualada, preferentment
l’Oficina d’Atenció Ciutadania (OAC), pl. de l’ajuntament, 1.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6. Documentació que cal presentar

B

5.3 La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases reguladores i faculta a
l’Ajuntament per comprovar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

A

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds serà fixat en el decret de convocatòria i no serà inferior a 20
dies hàbils a comptar del dia següent hàbil a la publicació de l’Edicte a la BDNS i al Butlletí Oficial de la
Província.
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7. Gestió de les sol·licituds
7.1 L’òrgan gestor de la subvenció serà l’Alcaldia o Regidoria delegada.

8.1 L’ Alcaldia o Regidoria delegada atorgarà o denegarà motivadament les subvencions, en el termini
màxim de tres mesos des de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds. L’acord de concessió
posa fi a la via administrativa.
8.2 En el cas que la dotació pressupostària no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds, tots els ajuts
atorgats es reduiran amb la mateixa proporció.
8.3. De conformitat amb l’article 5 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i 15 c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i l’apartat d) de l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions de
l‘Ajuntament d’Igualada, s’exceptua la publicació de la concessió d’aquestes subvencions de publicació pel
que fa a les dades de caràcter personal, per entendre’s que pot afectar a la salvaguarda i respecte a
l’honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques beneficiàries.

9. Notificació de l’acord de resolució.
Cada peticionari serà notificat individualment en relació a la concessió o denegació de la seva sol·licitud.

10. Acceptació de les subvencions
No serà necessària l’acceptació expressa de la subvenció.

11. Forma de justificació de les subvencions
Les subvencions no han de ser justificades de conformitat amb l’article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

https://bop.diba.cat
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8. Resolució de les sol·licituds i publicitat de les subvencions concedides
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La proposta d’acord s’elevarà a l’Alcaldia o Regidoria Delegada que és l’òrgan que ha de resoldre les
sol·licituds.

Data 16-8-2019

- el cap tècnic del Departaments de Serveis Socials
- l’Interventor Municipal
- la lletrada assessora.
Podran sol·licitar l’assessorament del personal municipal que creguin convenient.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

7.3 De conformitat amb l’article 125.1 del Decret 179/ 1995, de 13 de juny, previs els informes que es
considerin pertinents per l’òrgan gestor , la proposta de l’atorgament de la subvenció es formularà per un
òrgan col·legiat composat de la següent forma:

A

7.2 Una vegada presentades les sol·licituds, es revisarà la documentació presentada, i d’acord amb el que
s’estableix en la base anterior, en el cas que manqui algun document, es requerirà la persona sol·licitant
perquè l’aporti en el termini màxim de deu dies.
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12. Pagament de la subvencions atorgades
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El pagament es farà una vegada resoltes les sol·licituds i s’ingressarà en el compte bancari indicat per la
persona sol·licitant.

13. Normativa reguladora
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 16-8-2019

Igualada, 16 d’agost de 2019
L’ALCALDE

CVE 2019029566

a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Llei 39/ 2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
c) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
Ordenança de l’Ajuntament de transparència, accés a la informació i reutilització de l’Ajuntament
d’Igualada i ens vinculats dependents.
d) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local, en especial la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les hisendes
locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
e) La legislació de la comunitat autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de règim
local de Catalunya), i arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
f) La normativa reglamentària bàsica, en especial, els articles de caràcter bàsic del Reglament de la Llei
38/2003, general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol;
g) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de
23 de desembre, i disposicions concordants).
h) L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada
i) El Reglament orgànic de l’Ajuntament, les Bases d’execució del pressupost i la normativa sobre
delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament d’Igualada
j) Bases específiques de les subvencions

A

El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per:

