“BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A
PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA

1. OBJECTE I FINALITAT
Aquesta normativa té per objecte fixar els criteris de concessió dels ajuts que
l’Ajuntament atorga a aquelles persones que pateixin una situació econòmica
més desfavorida, així com, establir les actuacions i procediments necessaris
per a la concessió dels esmentats ajuts, amb la finalitat de compensar
parcialment la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual.

2. BENEFICIARIS
Podran gaudir d’aquest ajut sempre que, d’acord amb les condicions següents,
tinguin escassa capacitat econòmica, els ciutadans del municipi que siguin
subjectes passius de l’Impost sobre Béns Immobles IBI de l’Hospitalet, constant
com a contribuents, per l’habitatge del qual es sol·licita l’ajut.

3. REQUISITS
1. Les persones beneficiàries de l’ajut han d’estar empadronades al municipi de
l’Hospitalet en l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut.
2. Constar al padró de contribuents de l’impost sobre béns immobles de
l’Hospitalet de Llobregat, per un únic immoble que sigui l’habitatge habitual
destinat a ús propi, amb un màxim d’una plaça d’aparcament i un traster, o, un
espai similar al traster. En aquest últim cas, el valor cadastral d’aquest
espai similar al traster, no podrà sobrepassar els 19.525 €.
En el cas de defunció de la persona que figura en el padró de l’Impost,
podrà ser considerat beneficiari de l’ajut la/s persona/es cotitular/s de
l’habitatge sobre qui recaigui la titularitat del dret que sigui constitutiu del
fet imposable de l’impost, quan es compleixin els requisits establerts.
3. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
S’acreditarà abans de la concessió mitjançant declaració responsable expressa
o mitjançant certificat acreditatiu, així mateix, haurà d’acreditar estar al corrent
de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de l’Hospitalet.
4. Que el conjunt dels seus ingressos bruts i dels ingressos bruts de la resta de
persones que convisquin en l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut, no superin les
quanties següents:
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Nombre de persones que
conviuen en l’habitatge

Llindar ingressos bruts màxims
(IRSC
anual
per
coeficient
multiplicador)

1
IRSC anual x 2,50
2
IRSC anual x 2,65
3
IRSC anual x 2,80
4
IRSC anual x 2,95
5 o més
IRSC anual x 3,10
Persones discapacitades en S’incrementarà
el
coeficient
l’habitatge
multiplicador de l’IRSC anual per 1.05
per cadascuna de les persones
discapacitades
Famílies monoparentals
S’incrementarà
el
coeficient
multiplicador de l’IRSC anual per 1.05
IRSC és l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, regulat per la Llei
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. La
quantia de l’IRSC als efectes del quadre anterior, serà la que es fixi anualment.
Es considerarà persona discapacitada la que tingui aquesta condició legal amb
un grau igual o superior al 33 per 100.
Es considerarà família monoparental la que tingui aquest caràcter reconegut
per l’òrgan competent.
5. Que els subjectes passius de l’habitatge, pel qual es sol·licita l’ajut, no
constin com a titular cadastral de cap altre bé immoble de caràcter urbà.

4. ACREDITACIÓ I DOCUMENTACIÓ
Juntament a la sol·licitud, les persones interessades hauran de presentar la
següent documentació:
1. Fotocòpia del NIF/NIE dels beneficiaris i de la resta de persones que
conviuen en l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut.
2. Declaració responsable de les persones que conviuen en l’habitatge pel
qual es sol·licita l’ajut, fent constar que les dades que aportin són tots els
ingressos bruts que perceben i que reuneixen expressament cadascun de la
dels requisits que assenyala la normativa.

2

3. Els ingressos bruts que s’hauran d’acreditar són els de l’últim exercici que
consti a l’Agencia Tributària Estatal. En el cas que la situació laboral i/o
econòmica s’hagi modificat caldrà justificar-ho documentalment.
L’Ajuntament podrà demanar les autoritzacions addicionals necessàries per
a fer les consultes adients.
4. Totes les persones que conviuen en l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut
hauran de presentar autorització expressa a l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, per a que pugui realitzar les consultes necessàries a les diferents
administracions públiques i altres entitats públiques o privades, amb la
finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el
compliment dels requisits necessaris per al gaudiment de l’ajut.
5. En els supòsits que no es puguin obtenir les dades a través de les consultes
corresponents, el sol·licitant haurà de presentar els justificants i/o
certificacions que acreditin l’acompliment dels requisits establerts.

5. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Els contribuents que reuneixin les condicions i requisits establerts en aquestes
bases, hauran de sol·licitar l’ajut mitjançant una sol·licitud que presentaran,
juntament amb la documentació necessària, en la Regidoria de Districte que
per raó de residència els pertoqui, dins del termini dels dos primers mesos
de l’any, sense perjudici que es pugui establir un període diferent de
presentació de les sol·licituds.
En el supòsit de modificació de les Bases i/o Convocatòria de l’ajut, el
termini de sol·licitud de l’ajut serà dels dos primers mesos de l’any, o,
com a mínim, el termini serà de vint dies hàbils des de la publicació de la
modificació de les Bases i Convocatòria de l’ajut.
6. VIGÈNCIA DE L’AJUT
La vigència d’aquet ajut s’estén a l’exercici en el que sigui concedit.

7. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
COMPLIMENT DE LA FINALITAT

I

JUSTIFICACIÓ

DEL

-

Comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació de les condicions
establertes a la normativa.

-

S’entén justificada la finalitat amb l’acreditació comptable del pagament de
l’impost corresponent a l’exercici a on s’hagués concedit l’ajut.
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8. PÈRDUA DEL DRET A REBRE L’AJUT
Serà causa de pèrdua del dret a la subvenció:
-

La modificació de les circumstàncies econòmiques del contribuent i de les
persones que conviuen en l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut o de les
condicions establertes a la normativa.

-

L’impagament de l’Impost sobre Béns Immobles, corresponent a l’exercici
pel qual es sol·licita l’ajut, fora del període voluntari d’ingrés.

9. QUANTIA DE L’AJUT
L’ajut consisteix en l’atorgament d’una quantitat que es determinarà per a cada
exercici mitjançant resolució de la Tinença d’alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals.
Aquesta quantitat es podrà graduar de forma inversament proporcional al nivell
d’ingressos dels sol·licitants.
L’import de l’ajut no podrà superar en cap cas l’import de la quota del tribut per
l’exercici corresponent o de l’import restant, en el cas que, d’acord amb la
normativa, li sigui aplicable algun benefici fiscal.
Només es concedirà un ajut per habitatge. En el supòsit de divisió de la quota,
l’ajut s’aplicarà proporcionalment a la quota de l’impost.
10. TERMINI I FORMA DE PAGAMENT DE L’AJUT
L’ajut es farà efectiu en el moment de pagament de l’Impost, sempre que es
satisfaci dins el període de pagament voluntari.
La tinent d’alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals podrà reglamentar i
modificar, per a cada exercici, les condicions i formes de fer efectiva la
subvenció.

11. GESTIÓ I TRAMITACIÓ
Un cop presentada la sol·licitud i la documentació als serveis competents dels
Districtes, aquests les estudiaran i podran requerir a l’interessat qualsevol
aclariment o informació necessària.
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Un cop examinada la documentació aportada i, en el seu cas, la informació
demanada, els serveis competents dels districtes remetran la proposta de
resolució, juntament amb la documentació que es consideri necessària, a la
tinent d’alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals
La tinent d’alcaldia d’Hisenda i Recursos generals, a la vista de la proposta de
resolució, aprovarà la relació definitiva dels beneficiaris de la subvenció que
serà exposada a les Regidories de Districte.

12. RÈGIM JURÍDIC
En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran 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 Reglament de la Llei 38/2003, i
demés normativa aplicable o que la substitueixi, així com allò disposat en
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de l’Hospitalet i demés normativa municipal aplicable.
13. VIGÈNCIA D’AQUESTES BASES
Aquesta normativa entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOPB i serà
efectiva per als exercicis 2015 i següents mentre no es modifiqui o derogui
expressament.”

* Declarada elevada a definitiva l’aprovació, per resolució de la tinenta d’alcaldia
d’Hisenda i Recursos Generals, número 281/2015 de 20 de gener de 2015, de la
modificació de les bases i convocatòria per a la concessió d’ajuts a persones
amb escassa capacitat econòmica, el text del qual va ser aprovat inicialment per
acord de la Comissió de competències delegades del Ple en sessió de data 25 de
novembre de 2014.
*Publicat al Butlletí Oficial de la Província en data 27 de gener de 2015.
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