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Regidoria de Serveis Socials i Gent Gran
Serveis Socials i Gent Gran  
c/Portalet 4, 5a planta - 08401 Granollers  Tel: 938426665  Fax: 938426732    

Resolució

 

Sol·licituds de beques i ajuts (548)

Assumpte: Aprovar la Convocatòria dels ajuts a persones d’escassa capacitat econòmica 
gravades per l’IBI, any 2023

Número Expedient: 1180/2022/548

Fets:

L'Ajuntament de Granollers, conscient del moment conjuntural de crisi i agreujat recentment 
amb la situació pandèmica provocada pel COVID-19, estima oportú en la mesura de les 
seves possibilitats econòmiques i legals, regular ajuts econòmics puntuals per a sectors de 
població específics en situació d'escassa capacitat econòmica.

La resolució de la regidoria de Serveis Socials E-10673/2022, de 15 de desembre de 2022, 
va aprovar les Bases per a ajuts econòmics a persones d'escassa capacitat econòmica que 
restin gravades per l'impost de béns i immobles (IBI) del període impositiu corresponent a 
l'any 2023, i publicades al BOPB, de 22 de desembre de 2022.

L'Ajuntament de Granollers disposa de l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre 
les despeses que generin els esmentats ajuts econòmics a l’exercici 2023.

D'acord amb l'article 1 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic, on es defineix, com a objecte de la mateixa, la regulació de prestacions socials de 
caràcter econòmic, i d'acord amb l'article 4.1 de la mateixa Llei, on queden definits els 
beneficiaris com a persones que es troben en situació de necessitat i on la prestació 
atorgada té la finalitat de pal·liar aquesta situació.

Aquests ajuts resta exempt de l’IRPF de conformitat amb el que disposa l’article 1 i 4.1b del 
Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol de “medidas urgentes para reducir la carga tributaria 
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soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
otras medidas de carácter económico”, que estableix que les ajudes emeses per les Entitats 
Locals pel col·lectiu en risc d'exclusió social, situacions d'emergència social i altres 
necessitats bàsiques són inembargables i estan exemptes de tributació.

Els presents ajuts econòmics al no respondre a les finalitats de subvenció no estarien 
subjectes d’igual manera al fet de tenir que subministrar informació i ser publicats a efectes 
de garantir l’accés als ciutadans i de contribuir amb els principis de publicitat i transparència, 
d’acord amb el que preveu la Llei de Transparència.

En relació a la informació que s’ha de publicar per mitjà de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS) es fa constar que:

a. No s’utilitza cap finançament extern
b. Pertany al sector econòmic Altres activitats de Serveis Socials sense allotjament
c. Instruments d’ajuda: subvenció i entrega dinerària sense contraprestació.
d. Tipus de beneficiari: persones físiques que no desenvolupen activitat econòmica.
e. Impacte de gènere nul.
f. Finalitat: altres prestacions de caràcter econòmic
g. La concessió de la prestació NO serà publicable per tractar-se d'una excepció 
contemplada a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, 
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
h. La convocatòria s’ha de publicar al BOP de Barcelona.

L’informe tècnic emès pel cap de Serveis Socials i Gent Gran informa favorablement 
l’aprovació de la convocatòria dels ajuts econòmics a persones d'escassa capacitat 
econòmica que restin gravades per l'impost de béns i immobles (IBI) del període impositiu 
2023.

Fonaments de dret:

I. L'article 2 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 
estableix que la naturalesa de les prestacions són aportacions dineràries fetes per l’ens local 
que tenen la finalitat d'atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les 
persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a afrontar-les i no estan en 
condicions d'aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts.

II. L'article 5.3 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic estableix que les prestacions econòmiques es poden atorgar amb caràcter de dret 
de concurrència per al beneficiari o beneficiària quan la concessió és limitada per les 
disponibilitats pressupostàries i és sotmesa a concurrència pública i a priorització de les 
situacions de major necessitat.
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III. L'article 7.c) de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic estableix que la forma de la prestació per poder pagar és puntual, es a dir 
s’exhaureix amb una única aportació dinerària.

IV. L'article 12 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic estableix que s'entén per situació de necessitat qualsevol contingència que té lloc 
o apareix en el transcurs de la vida d'una persona i que li impedeix de fer front a les 
despeses essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les persones que 
integren la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual pertany.

V. L'article 26 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 
estableix que les prestacions atorgades amb caràcter de dret de concurrència tenen la 
durada prevista en la convocatòria o en la resolució de concessió.

VI. L’article 3.4 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, diu que s'aconsegueix 
les finalitats dels serveis socials mitjançant les actuacions, els programes transversals, els 
projectes comunitaris i les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que 
estableixi la Cartera de serveis socials.

VII. L’article 22 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, pel que fa a les 
prestacions econòmiques, es defineixen les aportacions dineràries que tenen com a finalitat 
atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no 
disposen de recursos econòmics suficients per a fer-hi front i no estan en condicions 
d'aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts, i estableix que aquestes prestacions es poden 
atorgar, entre d'altres, amb caràcter d'urgència social.

VIII. L'article 1.uno i 4.1.b) del Reial Decret-llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents 
per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques i, altres mesures de caràcter econòmic, estableix, entre d'altres casos, 
que les ajudes emeses per les Entitats Locals a col·lectius en risc d'exclusió social són 
inembargables i estan exemptes de tributació.

IX. L’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual 
preveu l’objectiu i finalitats de la Llei.

X. L’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions on 
s’estableix el funcionament de la Base de Dades Nacional de Subvencions.

XI. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern i la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, que estableixen el contingut de la informació que, en 
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matèria de subvencions i ajudes públiques, han de ser objecte de publicació i les limitacions 
a les obligacions de transparència.

XII. La Llei 15/2014, de 16 de desembre, de racionalització del sector públic i altres mesures 
de reforma administrativa, que modifica el contingut de la Base de Datos Nacional de 
subvenciones (BDNS) i que regula el contingut que s'ha de publicar al Sistema Nacional de 
Publicidad de las Subvenciones.

XIII. La Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

XIV. L’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
estableix que l’ alcalde és l’òrgan competent.

Per tot allò exposat, en exercici de les atribucions delegades per l'Alcaldia, d'acord amb la 
Resolució núm. E-3350/2022, de 28 d'abril de 2022,

Resolc

Primer. Aprovar la convocatòria per a l’atorgament d'Ajuts econòmics adreçats a persones 
amb escassa capacitat econòmica que restin gravades per l’Impost sobre Béns Immobles 
del període impositiu 2023,d’acord amb les Bases aprovades per Resolució de Regidoria de 
Serveis Socials E-10673, de 15 de desembre de 2022 i publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 22 de desembre de 2022, d’acord al redactat següent:

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DELS  AJUTS ECONÒMICS  A  
PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA QUE RESTIN GRAVADES 
PER L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DEL PERÍODE IMPOSITIU CORRESPONENT 
A L'ANY 2023

Primera.- Objecte i finalitat.
L’objecte d’aquests ajuts econòmics és compensar parcialment la càrrega tributària 
municipal associada a l'habitatge habitual de les persones amb escassa capacitat 
econòmica que estiguin gravades per l'IBI del municipi de Granollers.

Aquests ajuts s’atorguen en règim de concurrència competitiva.

Segona.- Bases reguladores.
Les bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria han estat aprovades per 
Resolució de Regidoria de Serveis Socials E-10673, de 15 de desembre de 2022 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22/12/2022.

https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio


5 / 9

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
14160026013024306217 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Tercera.- Beneficiaris.
Podran sol·licitar aquests ajuts econòmics les persones físiques amb escassa 
capacitat econòmica que estiguin gravades per l'IBI del municipi de Granollers que 
reuneixin els requisits establerts a les corresponents bases específiques.

Quarta.- Criteris de valoració. 
D’acord amb les bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria, per a la 
determinació dels ingressos es tindrà en compte la Renda de la Unitat Familiar a data 
1 de gener de 2023, data coincident amb la meritació de l'impost. Per tant, qualsevol 
moviment de padró posterior a aquesta data no serà tingut en consideració als efectes 
de calcular els requisits per a l'atorgament de l'ajut. 

El conjunt d’ingressos anuals bruts de la persona sol·licitant i de la unitat de 
convivència que, segons el padró municipal d’habitants, convisquin amb ella, hauran 
de ser iguals o inferiors al que mostra la taula següent: 

Número de persones 
que conviuen a 

l'habitatge

Indicador Ingressos 
Econòmics i coeficient 

multiplicador

Ingressos Bruts Màxim 
Anual per unitat de 

convivència 
1 IRSC X 2,5 19.919,20 €
2 IRSC X 2,65 21.114,35 €
3 IRSC X 2,80 22.309,50 €
4 IRSC X 2,95 23.504,65 €

5 o més IRSC X 3,10 24.699,80 €
Persones amb 

discapacitat al nucli 
familiar

S'incrementarà el coeficient multiplicador del IRSC per 1,05, 
cadascuna de les persones amb discapacitat 

Famílies 
Monoparentals/

Nombroses
S'incrementarà el coeficient multiplicador del IRSC per 1,05 

Acreditació d'haver 
patit Violència 

masclista
S'incrementarà el coeficient multiplicador del IRSC per 1,05 

IRSC Indicador Renda 
Suficiència de 

Catalunya
14 mensualitats

Aquests valors tenen com a base de càlcul l’Indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya (IRSC) anual (569,12€ euros mensual i 7.967,73 € anuals) conegut en el 
moment de la publicació de les bases reguladores, regulat per la Llei 13/2006, de 27 
de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 
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Mentre no s’aprovi la Llei de pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 
2023, continua vigent el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya de 
l'any 2020. Sempre s’utilitzarà l’ultim índex aprovat vigent en el moment de la 
valoració.

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

Es considerarà família monoparental la que tingui aquest caràcter reconegut per 
l’òrgan competent.

Es considerarà la situació de violència masclista d'acord amb les previsions de l'article 
33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, modificat per la Llei 17/2020, del 22 de desembre.

Als efectes de determinar els ingressos bruts, es prendrà en consideració la suma de 
la base imposable general més la base imposable de l’estalvi de la declaració de 
l’IRPF, o en el seu defecte, rendiments íntegres del treball.

Els ingressos seran la suma de totes les rendes que han obtingut els membres de la 
unitat familiar durant l’any 2021.

No totes les rendes computen igual, es distingeixen entre sustentadors principals (els 
propis sol·licitants, pare, mare) i els que no són sustentadors principals (fills i avis). En 
els cas de sustentadors principals les seves rendes computen el 100% i la resta ho fan 
amb el 50%.

Cinquena.- Termini i lloc de presentació de les sol·licituds.
Els sol·licitants podran presentar les peticions, juntament amb la documentació 
acreditativa indicada a la clàusula quarta de les bases, des del 16 de gener fins al 17 
de febrer de 2023, ambdós inclosos, mitjançant els següents canals:

a. Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situada al carrer Sant Josep, 
número 7, planta baixa, en horari d'atenció al públic. 

b. Telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Granollers a 
l'adreça https://seuelectronica.granollers.cat.

Les persones que no estan obligades a relacionar-se electrònicament amb 
l’administració, d’acord als articles 12 i 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podran sol·licitar 
assistència en l'ús de mitjans electrònics, pel que fa a la identificació i signatura 
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electrònica, presentació de sol·licituds a través del registre electrònic general i 
l'obtenció de còpies autèntiques. 

c. La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu 
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques.

Sisena.- Òrgan competent per a l’atorgament.
Els ajuts s'atorgaran mitjançant Decret de Regidor/a delegat de Serveis Socials a la 
vista de l’informe tècnic, de forma conjunta per a tots els beneficiaris.

Setena.- Forma i termini de concessió de l'ajut.
El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 6 mesos a comptar de la data de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no 
s'ha dictat i publicat resolució expressa, la sol·licitud es considerarà desestimada.

El sol·licitant ha d’informar a la sol·licitud el número de telèfon mòbil actualitzat, ja que 
l'Ajuntament de Granollers enviarà la notificació de l’acord mitjançant missatge SMS 
per informar-lo de l’atorgament o denegació de l’ajut. El sol·licitant té l’obligació de 
comunicar a l’Ajuntament per escrit, mitjançant instància, qualsevol modificació al 
respecte de les seves dades personals.

El missatge SMS tindrà caràcter de notificació individual, comptant amb els mateixos 
efectes que aquesta, sense perjudici de fer la difusió corresponent en el tauler 
d'edictes electrònic municipal.

Vuitena.- Import màxim i partida pressupostària.
L’import màxim que es destinarà durant l’any 2023 per a l’atorgament dels ajuts 
previstos en aquesta convocatòria serà de 30.000,00 euros a la partida creada a tal 
efecte amb identificació: K4211/23110/48040 “AJUTS CONTRIBUENTS D’ESCASSA 
CAPACITAT ECONÒMICA”, sense necessitat d’esgotar la totalitat del crèdit 
pressupostari disponible (en cas de no haver sol·licituds suficients).

Es reservarà un 3% del pressupost (900,00 €) per atendre el resultat d’estimació de 
possibles recursos que s’interposin contra la denegació d’ajuts sol·licitats.

L’atorgament d’ajuts a les sol·licituds que compleixin els requisits, es realitzarà per 
ordre de registre d’entrada (data i hora) on les primeres sol·licituds tindran prioritat 
sobre les últimes, d’acord al període de sol·licitud establert, i fins a esgotar el crèdit 
pressupostari disponible.
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L'ampliació de la dotació pressupostària disponible per a alguna de les convocatòries, 
anirà en benefici de la convocatòria corresponent sense necessitat d'obrir un nou 
termini de presentació de sol·licituds i garantint així la naturalesa mateixa dels ajuts 
objecte de regulació.

Aquests ajuts econòmics tindran la consideració de despeses públiques i es satisfaran 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària K4211.23110.48040 “AJUTS CONTRIBUENTS 
AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA” del pressupost per l’exercici 2023 i fins a 
un màxim de 30.000,00 €.

Novena.- 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, verificarà 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). 

Desena.- Justificació de l'acompliment de la finalitat de la subvenció.
S'entén justificada la finalitat amb l'acreditació comptable del pagament de l'Impost 
corresponent a l'exercici on s'hagués concedit l'ajut.

Onzena.- Recursos.
Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, 
es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
comptats a partir del dia següent de la publicació en el taulell d'anuncis de l'atorgament 
o denegació de l'ajut.

Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d'un 
mes comptat des del dia següent de la publicació de la resolució en el tauler 
d'anuncis.»

Segon. Establir com a període de sol·licitud de l’ajut el comprès entre els dies 16 de gener 
fins al 17 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

Tercer. Autoritzar la despesa per un import màxim de 30.000 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària K4211/23110/48040 «Ajuts Contribuents d’escassa capacitat econòmica» del 
pressupost de 2023.
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Quart. Condicionar l’aprovació de la present convocatòria per a l’atorgament d'ajuts 
econòmics a l’IBI de 2023 a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 
2023.

Cinquè. Comunicar el present acord al Servei de Comptabilitat i d’Intervenció de 
l’Ajuntament, als efectes de remetre la convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), per tal que es doni trasllat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona per a la seva publicació, i als efectes de complir amb les obligacions de 
subministrament d'informació a la BDNS.

Sisè. Publicar a la Seu Electrònica i al tauler d’edictes electrònic municipal la present 
convocatòria, un cop publicada al BOPB, sense perjudici de fer la difusió corresponent a la 
pàgina web de l’Ajuntament de Granollers i a la premsa local.-
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La regidora delegada
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