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BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS A
PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA PER L’EXERCICI 2021
1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació dels criteris de concessió d’ajuts que
l’Ajuntament atorga a aquelles persones amb una situació econòmica vulnerable i amb
càrregues familiars.
El procediment de la present subvenció serà a través de concessió directa.
2. Beneficiaris
Podran gaudir d’aquesta ajuda les persones físiques que reuneixin els següents
requisits:
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Estar empadronada al domicili objecte de la subvenció abans del dia 1 de gener de
2021.
Ser propietari o usufructuari de l’habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu
de l’IBI.
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 en tot el territori nacional.
S’exclourà d’aquesta restricció, únicament, la propietat d’una plaça d’aparcament al
municipi per a ús propi i/o un traster (s’aplicarà la subvenció a l’habitatge).
Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’ajuntament i amb la resta
d’administracions públiques (inclosa la Seguretat Social).
Que el conjunt d’ingressos bruts de les persones que convisquin amb l’obligat al
pagament no superi les quanties següents:
Nombre de persones que Ingressos bruts màxims
conviuen a l’habitatge
1
SMI x 1,50
2
SMI x 2,00
3
SMI x 2,50
4
SMI x 3,00
5 o més
SMI x 4,00
Persones discapacitades S’incrementarà el coeficient multiplicador del
en l’habitatge
SMI per 1,05 per cadascuna de les persones
amb una discapacitat superior al 33%
SMI = Salari mínim interprofessional (14 mensualitats)

Els ingressos que s’hauran de tenir en compte són el rendiments bruts. Es consideren
ingressos gravables els següents:
- Rendes del treball
- Rendes del capital mobiliari
- Rendes del capital immobiliari
- Rendes de les activitats econòmiques i professionals
- Rendes de règims especials
- Rendes exemptes de tributar per l’IRPF
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La tipologia d’ingressos que inclou cada un d’aquests apartats són els que es
determinen a la llei 35/2006, de 28 de novembre de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques.
Així mateix per a la determinació dels ingressos bruts de les persones beneficiàries es
computarà el 3% del patrimoni mobiliari.
3. Quantitat i termini d’aplicació de la subvenció:
L’import de la subvenció serà equivalent al 60% de la quota líquida del rebut de l’IBI
corresponent a l’habitatge habitual amb el límit de 300,00 €. Aquest límit es podrà veure
disminuït en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades se superi la
quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per aquesta subvenció. Donat el
cas, s’haurà d’establir un prorrateig de les ajudes entre totes les persones beneficiàries
de la convocatòria corresponent d’aquesta subvenció.
Les subvencions a les que fa referència la present convocatòria seran atorgades a
càrrec de l’aplicació pressupostària 2021-70-2310-48008, dotada amb un import de
25.000 € per a l’exercici 2021.
4. Incompatiblitats:
Totes les subvencions o ajuts per pagar l’IBI de l’exercici són excloents o incompatibles
entre elles. En conseqüència, donat el cas, la persona beneficiària tindrà dret només a
una d’elles, que es correspondrà amb la de més quantia subvencionada.
5. Òrgan competent:
L’òrgan competent per a la seva ordenació, instrucció i resolució del procediment de
concessió de la subvenció serà la Junta de Govern Local.
6. Termini de notificació:
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El termini màxim per a la resolució de les sol・licituds de subvenció serà de dos mesos
a partir de la finalització del termini de sol・licitud. La notificació i l’acceptació de
l'atorgament de la subvenció es realitzarà mitjançant el pagament per transferència. La
manca de resolució produeix efectes desestimatoris.
7. Presentació de sol·licituds:
La sol·licitud de subvenció es podrà presentar fins el mes d’octubre de l’any en curs.
El rebut s’haurà de pagar dins del període voluntària, i si s’accepta la sol·licitud es
procedirà a l’ingrés de la subvenció que correspongui durant el mes de desembre.
Les sol·licituds s’hauran d’adreçar a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, amb el model
d’instància oficial, conjuntament amb la documentació que es demana a laconvocatòria.
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8. Documentació
Les sol·licituds s’efectuaran segons model normalitzat per l’Ajuntament, adjuntant la
següent documentació:



Instància de la subvenció.
Declaració responsable:
 Que l’habitatge habitual és el que es consigna a la sol·licitud
 D’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta
d’administracions
 Que totes les dades que consten a la sol·licitud són certes



Autorització expressa de tots els convivents per a què l’Ajuntament comprovi les
dades de la sol·licitud i el compliment dels requisits per atorgar l’ajut.



En cas de no estar obligat a presentar Declaració de l’IRPF, caldrà aportar la
següent documentació:







Pensionistes o jubilats/des:
- Revalorització de pensions de l’any actual o certificat de l’INSS de les
pensions que perceben. Si constés que perceben altres pensions,
també hauran d’acreditar-les.
Persones desocupades:
- Documentació acreditativa de la prestació per desocupació que
perceben o justificant d’haver exhaurit la prestació.
Persones amb capacitat econòmica escassa:
- Si no perceben cap ingrés, certificat de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social.
- Si són treballadors/es assalariats/des, el full de salari corresponent
al darrer mes.
- Si són treballadors/es autònom/es, document del darrer pagament
fraccionat de l’IRPF.

Full de sol·licitud de transferència bancària per poder fer efectiu el pagament de
l’ajut. NO cal aportar nova documentació bancària:
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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 al compte on està domiciliat el pagament
de l’IBI.

En la resta de casos, cal aportar l’original del model adjunt, signat per la persona
interessada o pel representant legal, juntament amb el certificat de titularitat del
compte o una fotocòpia de la llibreta o d’un extracte bancari.


Fotocòpia de l’acreditació legal de discapacitat, en cas que n’hi hagi.

En el cas que el sol·licitant no adjunti tota la documentació requerida s’entendrà
automàticament desistit de la seva sol·licitud.
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6. Exclusions
A més de les causes establertes per la Llei general de subvencions (38/2003 de 17 de
novembre), no podran obtenir la subvenció aquells sol·licitants que en la data de
presentació de la instància no es trobin al corrent de les seves obligacions amb
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
7. Pagament
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària.
Quant els possibles beneficiaris siguin dos o més persones, la sol·licitud haurà de ser
signada per tots ells. En cas contrari la subvenció s’atorgarà al sol·licitant
proporcionalment al percentatge del seu dret sobre l’immoble.
8. Infraccions i sancions
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i
omissions tipificades en la Llei general de subvencions i el responsable serà el
beneficiari de la subvenció.
9. Legislació aplicable
Per allò no previst en aquests bases, resultarà d’aplicació supletòria, 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 mateixa, la legislació en matèria de Règim local, les
bases d’execució de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú i la Llei 40/2015, (de la mateixa data), de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques, així com totes aquelles normes de caràcter general o
procedimental que en resultin d’aplicació.
10. Nota informativa

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Aquesta convocatòria de subvenció és lliure, revocable i no dóna dret a futures
convocatòries.

