
ANUNCI

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Granollers, en la sessió ordinària del dia 12 d'abril de 2016, ha
aprovat les Bases específiques reguladores i la Convocatòria dels ajuts econòmics adreçats a persones
que es trobin en risc d'exclusió social i  que restin gravades per l’Impost sobre Béns Immobles en el
període impositiu 2016, amb el text que es transcriu literalment a continuació:

"BASES   ESPECÍFIQUES   REGULADORES   DELS   AJUTS  ECONÒMICS   A   PER SONES   AMB  RISC
D'EXCLUSIÓ  SOCIAL  QUE  RESTIN  GRAVADES  PER  L'IMPOST  DE  BÉNS  IMM OBLES  DEL   PERÍODE
IMPOSITIU CORRESPONENT A L'ANY 2016

Primera.- Objecte i finalitat.

Aquestes Bases tenen per objecte fixar els criteris de concessió dels ajuts que l’Ajuntament atorga a aquelles
persones amb risc d'exclusió social que estiguin gravades per l'IBI del municipi de Granollers, amb la finalitat de
compensar parcialment la càrrega tributaria municipal associada  a l'habitatge habitual.

Segona.- Requisits que han de reunir els beneficiari s

Podran sol·licitar ajuts econòmics les persones físiques que reuneixin les condicions següents :

a. Restar empadronades al municipi de Granollers abans del dia 1 del mes de gener de l'any de la convocatòria
de la  subvenció.  Ser  propietari,  llogater  (quan consti  en el  contracte d'arrendament que l'IBI és a càrrec de
l'arrendatari) o usufructuari de l'habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l'IBI.

b. Constar com a contribuents de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana del municipi de Granollers
l'exercici en el qual es sol·liciti l’ajut per l'habitatge que constitueixi la seva residència habitual.

c. Hauran de coincidir necessàriament l’habitatge que constitueixi  la residència habitual i  el domicili  on consti
empadronat el beneficiari.

d. En el moment de la sol·licitud de l'ajut, estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament,  i la
resta d'administracions, i  amb la Seguretat Social,  excepte, si es el cas, les que encara estiguin en període
voluntari  de  pagament.  S'acreditarà  abans  de  la  concessió  mitjançant  declaració  responsable  expressa  o
mitjançant certificat acreditatiu.

e. Que els subjectes passius de l'habitatge pel qual se sol·licita l'ajut no constin com a titular cadastral, en tot el
territori  nacional,  de  cap  altre  bé  immoble  de  caràcter  urbà.  S'exclourà  d'aquesta  restricció,  únicament,  la
propietat  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 €

f.1) Que el conjunt d'ingressos del sol·licitant i dels que , segons el padró municipal d'habitants, convisquin amb ell,
no superi les quanties següents:



INDICADOR 2016: IRSC 569,12 € mensual*INDICADOR 2016: IRSC 569,12 € mensual*INDICADOR 2016: IRSC 569,12 € mensual*INDICADOR 2016: IRSC 569,12 € mensual*

Número de persones que
conviuen a l'habitatge

Indicador Ingressos Econòmics i
coeficient multiplicador

Ingressos Bruts Màxim
Anual

1111 IRSC X 1,50 11.952,00 €

2222 IRSC X 1,65 13.147,00 €

3333 IRSC X 1,80 14.342,00 €

4444 IRSC X 1,90 15.139,00 €

5 o més5 o més5 o més5 o més IRSC X 1,95 15.537,00 €

Persones amb discapacitatPersones amb discapacitatPersones amb discapacitatPersones amb discapacitat
al nucli familiaral nucli familiaral nucli familiaral nucli familiar

S'incrementarà el coeficient multiplicador del IRSC per 1,10 
per cadascuna de les persones amb discapacitat

Famílies monoparentalsFamílies monoparentalsFamílies monoparentalsFamílies monoparentals S'incrementarà el coeficient multiplicador del IRSC per 1,10

* IRSC: Indicador Renda Suficiència Catalunya. 14 mensualitats

Es considerarà persona amb discapacitat la que acrediti aquesta condició legal amb un grau igual o superior al 33%.

Es considerà família monoparental la que tingui aquest caràcter reconegut per l'òrgan competent.

Tercera.- Acreditació i Documentació

Les persones físiques que vulguin acollir-se als ajuts regulats a les presents Bases, hauran de presentar al
Registre  General  de  l’Ajuntament  una  sol·licitud mitjançant  model  normalitzat  que anirà  acompanyada de la
següent documentació.

a. Fotocòpia del NIF/NIE en vigor, del sol·licitant i de la resta de persones que conviuen en l'habitatge pel qual es
sol·licita l'ajut.

b.  Documentació  acreditativa  dels  ingressos  del  sol·licitant  i  de  les  persones  que  convisquin  amb  ell,
corresponent  a  l'últim exercici  fiscal.  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
efectuar les consultes pertinents.

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  dels
requisits que assenyala la normativa.

c. Totes les persones que conviuen en l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut  hauran de presentar autorització
expressa a l’Ajuntament en el moment de presentar la sol·licitud, a l'Ajuntament, per a que pugui realitzar les
consultes necessàries a les diferents administracions publiques i altres entitats publiques o privades, amb la
finalitat de comprovar les circumstancies expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits necessaris
per al gaudiment de l'ajut.

En el mateix sentit, els sol·licitants autoritzaran, en el moment de presentar la sol·licitud, a l'Ajuntament per a
demanar a la Gerència Regional del Cadastre informació sobre titularitat de béns immobles d'ell i de les persones
que convisquin amb ell.

d.  Dades  bancàries  del  compte  on  poder  transferir  l'import  de  l'ajut,  amb  determinació  del  codi  IBAN
corresponent, segons model normalitzat que s'adjunta. Compte on aparegui el/la titular del compte- ha de ser la
persona sol·licitant de l'ajut.



e. 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.

Quarta.- Termini i Lloc de presentació de les sol·l icituds

Els sol·licitants podran presentar les peticions juntament amb la documentació acreditativa esmentada, des del 18
d'abril fins al 31 de maig de 2016, ambdós inclosos,mitjançant els següents canals :

a. Presencialment a través del Registre General de l’Ajuntament, de dilluns a dijous de 8:30 del matí a 19 hores
de la tarda i divendres de 8:30 del matí a 14 hores del migdia.

b. Telemàticament a través de l’oficina virtual de tràmits ( www.granollers.cat ) les 24 hores del dia.

c. Per correu administratiu a l'atenció de l' Oficina d'Atenció Ciutadana ( OAC ) amb adreça corresponent al carrer
Sant Josep, núm. 7, 08401 Granollers ( Barcelona), o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38 de la
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Cinquena  .  - Vigència de l'ajut

La vigència d'aquest ajut s'estén a l'exercici en el que sigui concedit.

Sisena.- Quantia de l 'ajut.

a. La quantia màxima dels ajuts regulats a les presents bases serà de 200 euros per cada sol·licitud individual.
Aquest límit es podrà veure disminuït  en el supòsit que a causa de nombre de sol·licituds presentades se superi
la quantia prevista a la partida pressupostaria 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.

b. La quantia dels ajuts regulats a les presents bases no podrà ultrapassar el 50% de la quota líquida anual de
l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana per l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut.

c. Aquest ajut econòmic, serà compatible amb d'altres ajuts atorgats per l’Ajuntament de Granollers.

d. Aquest ajut resta exempt de l’ IRPF de conformitat amb el que disposa el número ú de l’article 1 del Reial
Decret  Llei  9/2015,  de  10  de juliol  de “medidas  urgentes  para reducir  la  carga  tributaria  soportada  por  los
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico ”.

Setena.-Composició de la Comissió Qualificadora

La Comissió qualificadora estarà formada per:

• President: La regidora de l’Àrea d'Acció Comunitària i Benestar
• Vocal: El cap del Servei de Serveis Socials
• Vocal: El cap del Servei de Gestió Tributària
• Vocal: L’interventor general
• Vocal: La recaptadora
• Secretari: La coordinadora administratica de l'Àrea d'Acció Comunitària i Benestar

Vuitena.- Forma i Termini de concessió de l'ajut

Els ajuts es concediran mitjançant Decret d’Alcaldia a la vista de l’informe de la Comissió qualificadora, de forma
conjunta  per  a  tots  els  beneficiaris,  en el  termini  màxim de  sis  mesos des de la  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds.



El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 6 mesos a comptar de la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i publicat resolució expressa, la sol·licitud
s'entendrà desestimada.

L'Ajuntament  de Granollers  publicarà  en el  tauler  d'edictes  electrònic  municipal  la  llista  dels  ajuts  atorgats  i
denegats, sense perjudici de fer la difusió corresponent al web i al tauler d'anuncis de Serveis Socials. Aquesta
publicació  es  realitzarà  preservant  la  identitat  dels  beneficiaris  i  en  substitució  de  la  notificació  individual,
comptant amb els mateixos efectes que aquesta.

Novena.- Import màxim i partida pressupostària

L’import  màxim  que  es  destinarà  durant  l’any  2016  per  a  l’atorgament  dels  ajuts  previstos  en  aquesta
convocatòria serà de 100.000,00 euros.

Aquests ajuts econòmics tindran la consideració de despeses públiques i se satisfaran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària J5121.23110.48040 del pressupost per l’exercici 2016.

Desena.- Forma de Pagament de l 'Ajut

L’ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte assenyalat pel beneficiari, en el termini màxim
de tres mesos des de l’acord de concessió, o per compensació de l'impost de béns immobles en el cas de
fraccionament o ajornament  .  La tresoreria  municipal,  abans d'ordenar la  transferència  bancària  verificara el
pagament de l'impost sobre bens immobles de naturalesa urbana de l'exercici pel qual es demana l'ajut (total o de
les fraccions vençudes en cas de pagament per fraccions). La manca de pagament determinarà la revocació 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.

Onzena.- Pèrdua del dret a rebre l'ajut

Serà causa de revocació de l'ajut no estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament . S'ha d'estar
al corrent de totes les obligacions tributàries. Estat, Generalitat, Ajuntament i de la Seguretat Social.

Dotzena.-Justificació de l 'acompliment de la final itat de la subvenció

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.

Tretzena.- Obligacions per part dels Beneficiaris

Els  beneficiaris  s’obliguen  a  facilitar  quanta  informació  els  hi  sigui  requerida  per  l’Ajuntament,  per  tal  de
comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.

Catorzena.-  Protecció de dades

Les  dades  de  caràcter  personal  que  s'obtinguin  per  raó  d'aquestes  bases  reguladores  i  de  les  següents
convocatòries  es tractaran d'acord amb les  previsions de la  Llei  orgànica 15/1999,  de 13 de desembre,  de
protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre.



Contra  aquest  acte administratiu,  que és definitiu  en via administrativa,  es  podrà  interposar,  amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar
des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de
la seva interposició sense que hagi  estat resolt,  s'entendrà desestimat per silenci administratiu i  a
partir  de  l'endemà  podrà  ésser  interposat  recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos. 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.”

Granollers, 13 d'abril de 2016

El secretari general
Alfred Lacasa i Tribó


