
BASES  ESPECÍFIQUES  I  CONVOCATÒRIA  PER  A  L’ATORGAMENT  D’UNA
SUBVENCIÓ  SOBRE  L’IMPORT  DE  L’IMPOST  SOBRE  BÉNS  IMMOBLES,
CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, PER MINORAR LA REPERCUSSIÓ
ECONÒMICA DEL PAGAMENT DE L’IBI EN CONTRIBUENTS AMB SITUACIÓ
ECONÒMICA DESFAVORIDA

Primera.- Objecte
L’objecte  d’aquestes  bases  específiques  és  la  regulació  de  l’atorgament  d’una
subvenció sobre l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2017 corresponent a l’habitatge habitual, adreçada a les persones amb
una situació econòmica desfavorida.

Segona.- Règim jurídic
1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari
i  eventual,  són  lliurament  revocables  en  tot  moment,  no  generen  cap  dret  a
l’obtenció  de  subvencions  en  anys  posteriors  i  no  es  poden  al·legar  com  a
precedent, així com tenen caràcter no devolutiu.
2.  El  procediment  per  a l’atorgament de les  subvencions previstes en aquestes
bases serà el de concurrència pública no competitiva.
3. La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la
normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar i
la restant normativa aplicable en matèria de subvencions.

Tercera.- Condicions i requisits
Podran sol·licitar la subvenció les persones que reuneixin els requisits següents:

a)estar empadronades en aquest municipi  en l’habitatge pel qual es sol·licita
l’ajut abans del 1 de gener de 2017.

b)ser propietari o llogater de l’habitatge habitual (quan consti en el contracte de
lloguer  que  l’IBI  és  a  càrrec  del  llogater),  o  usufructuari  de  l’habitatge
sempre i quan figuri com a subjecte passiu de l’IBI.

c)trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la resta
d’administracions, i amb la Seguretat Social. 

d)que el conjunt dels seus ingressos bruts i dels ingressos bruts de la resta de
les persones que convisquin en l’habitatge i hi estiguin empadronades, no
superin les quanties següents:

Nombre de persones que conviuen a
l’habitatge

Ingressos bruts
màxims

1 11.292,75 €

2 13.551,30 €

3 15.809,85 €

4 18.068,40 €

5 o més 20.326,95 €
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Quarta.- Quantia de la subvenció
1.- L’import màxim individual de la subvenció no podrà superar l’import de la quota
líquida del  tribut de l’exercici  corresponent o de l’import restant, en el  cas que,
d’acord amb la normativa, li sigui aplicable algun benefici fiscal, ni, en cap cas, els
250 euros.
2.- El límit assenyalat en l’apartat anterior  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 a aquesta subvenció. Donat el cas, s’haurà
d’establir  un  prorrateig  de  les  ajudes  entre  totes  les  persones  beneficiàries
d’aquesta subvenció.
3.- L’import total màxim de la convocatòria és de 20.000 euros. 
4.- La subvenció s’aplicarà només a l’habitatge i no es subvencionarà, si és el cas,
ni l’aparcament ni el traster en propietat.

Cinquena.- Sol·licituds: documentació i termini 
1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública que s’ajustarà a allò
que disposen aquestes bases.
2. Les sol·licituds s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat,
dins el termini establert a la convocatòria pública.
3. A les sol·licituds caldrà adjuntar:

a) Sol·licitud formalitzada en l’imprès normalitzat.
b)Fotocòpia DNI o NIE del beneficiari i de la resta de persones que conviuen en

l’habitatge pel qual es sol·licita la subvenció.
c)Declaració  de  la  renda  presentada  a  l'Agència  Tributària  o  declaració

responsable de les persones que conviuen en l’habitatge fent constar que les
dades que aporten son tots els ingressos bruts que perceben.

d)Autorització expressa a l’Ajuntament de Canet de Mar de totes les persones
que  conviuen  en  l’habitatge  per  a  que  es  puguin  realitzar  les  consultes
necessàries  a  les  diferents  administracions públiques,  amb la  finalitat  de
comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment
dels requisits necessaris per al gaudiment de l’ajut.

e)En el cas de llogaters, contracte de lloguer on consti que l’IBI és a càrrec de
l’inquilí.

f)Declaració responsable, segons model normalitzat, on es faci constar que tant el
sol·licitant com les persones que convisquin amb ell (d’acord amb les dades que
consten al padró d’habitants): 

-no es troben en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de
beneficiari d’una subvenció, d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-que  es  troben  al  corrent  de  les  seves  obligacions  tributàries  vers  la
Seguretat Social i l’Agència Tributària. 

4.  Les  sol·licituds  i  la  documentació  requerida  s’han  de  presentar  a  partir  de
l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP, i dins un termini de 20 dies
hàbils des d’aquella data, al registre general de l’Ajuntament o per qualsevol de les
formes previstes en l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona sol·licitant
el  complement  o  la  rectificació  necessària  en  el  termini  de  deu  dies  hàbils,
s'advertirà que la no complementació s'entendrà com un desistiment i  implicarà
l'arxiu de la sol·licitud.
La presentació d’una sol·licitud de subvenció comporta el coneixement i la plena
acceptació d’aquestes bases.

Sisena.- Resolució de les sol·licituds
1. A la vista de les sol·licituds presentades, l’Àrea competent en la gestió tributària,
determinarà les sol·licituds que compleixen els requisits i per tant tenen dret a la
subvenció, i la quantia d’aquesta. La proposta s’elevarà a la Junta de Govern Local
per al seu atorgament.
Els contribuents que no reuneixin els requisits establerts a la vigent normativa per a
la concessió de la subvenció, se’ls notificarà la desestimació de la seva sol·licitud.
2. El termini màxim per a la resolució serà d’un mes des de la meritació del termini
de presentació de la sol·licituds.
3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les
persones  interessades  podran  interposar,  amb  caràcter  potestatiu,  recurs  de
reposició en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa,
s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció.
5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.

Setena.- Incompatibilitats
Totes les subvencions o ajuts per pagar l’IBI de l’exercici  2017 són excloents o
incompatibles entre elles. En conseqüència, donat el  cas, la persona beneficiària
tindrà dret només a una d’elles.

Vuitena.- Crèdit pressupostari
Aquesta subvenció anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària, 12 23100 48200 que
s’habiliti  als  efectes  escaients  i quedarà  condicionada  a  l’habilitació  de  crèdit
suficient i adequat al pressupost municipal vigent en funció de la dotació.

Novena.- Pagament
El pagament de la subvenció s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el
compte  de  l’entitat  bancària  indicat  per  la  persona  beneficiària,  una  vegada
comprovat que s’ha efectuat el pagament del rebut objecte de la subvenció. 

Desena.- Vigència
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació. 

Onzena.- Règim sancionador
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i  al  règim
sancionador que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en
matèria de subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària.
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2. L’Ajuntament de Canet de Mar iniciarà un procediment de reintegrament de la
subvenció  concedida  i  abonada  indegudament  de  conformitat  amb  la  legislació
vigent.

Dotzena.- Publicitat
La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la
seva  publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  i  en  el  web
municipal (www.canetdemar.cat) 

Tretzena.- Normativa aplicable
En tot  allò no previst  en  aquestes bases s’estarà  al  que disposen la normativa
municipal  general  reguladora  de  les  subvencions;  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  Llei  general  de  subvencions  i  altra  normativa
concordant.

Aquestes bases han estat aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió de
data 11 d’octubre de 2017.

A Canet de Mar, el 11 d’octubre de 2017.

L’alcaldessa,                                                                     La secretaria acctal,
Blanca Arbell i Brugarola                                                   Cristina Cabruja i Sagré
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