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ORDENANÇA NO FISCAL NÚM. XXVI

REGULADORA DE L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS A FAMÍLIES
MONOPARENTALS PER A LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE
L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA

1. Objecte
L'objecte de la present ordenança és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament
d’Esparreguera en règim de concurrència competitiva destinades a finançar la quota de
l’impost sobre béns immobles (IBI) a famílies monoparentals.
El concepte de família monoparental està definit a l’article 4 del Decret 151/2009, de 29 de
setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
Les famílies monoparentals són aquelles formades per un o més fills i filles que conviuen i
depenen econòmicament d’una sola persona i que compleixen els requisits establerts a
l’article 3 del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei
18/2003, de 4 de juliol, i en tot cas:
a) Aquella en la qual el pare o la mare, amb fills i filles a càrrec, conviu alhora amb una
altra persona o persones amb cap de les quals té relació matrimonial o d’unió estable
de parella, d’acord amb la legislació civil catalana.
b) Aquella constituïda per una persona vídua o en situació equiparada, amb fills o filles
que en depenguin econòmicament, sense que a aquest efecte es tingui en compte la
percepció de pensions de viduïtat o d’orfenesa.
c) Aquella en la qual la persona progenitora que té la guarda dels fills o filles no percep
pensió pels aliments d’ells o d’elles establerta judicialment o, tot i percebre-la aquesta
és inferior a la meitat de l’import de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya
(IRSC) vigent mensual per cada fill o filla.
d) Aquella en la qual la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha patit violència
d’acord amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, per part de l’altra persona progenitora o convivent.
e) Aquella en la qual la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha patit
abandonament de família per part de l’altra persona progenitora o convivent.
f)

Aquella en la qual una de les persones progenitores convivents hagi estat en situació
de privació de llibertat, d’hospitalització o d’altres causes similars durant un període
igual o superior a un any.
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Les subvencions regulades per aquestes normes tenen caràcter voluntari i eventual, i estan
obertes a la participació de totes les famílies monoparentals que compleixin els requisits
establerts a l’article 3r.
2. Finalitat de la subvenció
La finalitat d’aquestes subvencions és eliminar la possible discriminació dels titulars de
família monoparental respecte els destinataris de la bonificació establerta a l’ordenança
fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, per als subjectes passius propietaris del
seu domicili habitual que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.
3. Requisits de les persones beneficiàries i forma d’acreditar-los
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques en les que
concorri la situació que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per
cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (en endavant LGS), i que compleixin els requisits que tot seguit es
detallen:
a) Ésser titular de família monoparental, segons normativa vigent en la data de meritació
de la quota subvencionada de l’impost sobre béns immobles, és a dir, a ú de gener.
b) Estar empadronat al municipi d’Esparreguera en la data de meritació de la quota
subvencionada.
c) Ésser subjecte passiu de l’impost sobre béns immobles pel seu habitatge habitual en
la data de meritació de la quota subvencionada. S’entén per habitatge habitual aquell
que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.
d) No tenir deutes amb l’Ajuntament, la resta d’administracions i amb la Seguretat Social
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 6è.
4. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a la present ordenança serà el
de concurrència competitiva i es tramitarà mitjançant convocatòria publica anual.
5. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Les persones sol·licitants podran presentar les sol·licituds un cop publicada la convocatòria
anual, dins el termini establert a la mateixa.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit al Registre de l’Ajuntament d’Esparreguera
mitjançant model normalitzat, que podrà trobar-se a la pàgina web de l’Ajuntament
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www.esparreguera.cat. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu la
normativa reguladora del procediment administratiu comú.
La presentació de la sol·licitud de subvenció implica el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen però no pressuposa la concessió automàtica de la subvenció, la qual
es resoldrà una vegada estudiada i valorada per la Comissió de valoració.
6. Documentació a aportar
Per poder participar en la convocatòria oberta amb la instància de sol·licitud de subvenció,
degudament signada pel sol·licitant o el seu representant legal, caldrà adjuntar la
documentació següent:
1) Fotocòpia del DNI, carta verda (document comunitari corresponent) o NIE de la
persona sol·licitant, i en cas que la presentació sigui efectuada per representant legal,
també fotocòpia del DNI del/de la representant legal i del document acreditatiu dels
poders que ostenta.
2) Fotocòpia del títol vigent de família monoparental.
3) Fotocòpia del rebut anual de l’IBI o del document que permeti acreditar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
4) Declaració responsable signada, segons model normalitzat, en la qual es posi de
manifest per la persona sol·licitant d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament d’Esparreguera, la resta d’administracions i amb la Seguretat Social, i la
concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord
amb l’article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
5) Imprès de dades bancàries, signat i amb el segell de validació de l’entitat bancària del
compte en el qual es desitja percebre la subvenció.
La família sol·licitant haurà d’estar empadronada en l’immoble respecte al qual efectua
sol·licitud de subvenció de la quota de l’impost sobre béns immobles, però no caldrà aportar
amb la documentació certificat d’empadronament, aquest aspecte serà comprovat
directament per l’Ajuntament d’Esparreguera.
L’esmentada documentació podrà presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, i serà original o còpia degudament autentificada.
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a la
persona beneficiària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistida de la seva sol·licitud.
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8. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran per la valoració de les sol·licituds presentades d’acord amb els
següents criteris:
a) 50% de la quota íntegra, sempre que l’immoble de què es tracti tingui un valor
cadastral inferior a 71.000,00 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família.
b) 25% de la quota íntegra, sempre que l’immoble de què es tracti tingui un valor
cadastral comprès entre 71.000,00 i 150.000,00 euros i constitueixi l’habitatge habitual
de la família.
Aquest criteri es correspon amb l’establert en la bonificació a favor de subjectes passius que
tinguin la condició de titulars de família nombrosa a l’ordenança fiscal número 1 Impost
sobre Béns Immobles.
L’import de la subvenció es determinarà prenent com a referència la quota de l’impost sobre
béns immobles de l’habitatge habitual, corresponent a l’exercici en què es publica la
convocatòria, per l’habitatge habitual en aquella data, i aplicant les mateixes regles que
l’ordenança fiscal reguladora d’aquest import, vigent en l’exercici de la convocatòria,
estableix per la bonificació a favor dels subjectes passius que tinguin la condició de titulars
de família nombrosa.
9. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà als procediments de subvencions regulats per
aquesta ordenança serà aquell previst al Pressupost General de la Corporació vigent en
l’exercici de la convocatòria.
L'import acumulat de les subvencions que s'atorguin no excedirà del límit de la consignació
pressupostària esmentada.
L’Ajuntament es reserva la facultat de no esgotar la partida pressupostaria si el nombre de
sol·licituds rebudes i la quantitat de les sol·licituds ho requerissin.
Quan els imports acumulats de les sol·licituds amb dret a subvenció superi el crèdit
pressupostari disponible, aquest serà objecte del corresponent prorrateig.
10. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present ordenança serà el servei gestor responsable, Serveis Socials Bàsics.
D’acord amb l’article 24.3 de la LGS els actes d’instrucció comprendran:
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a) Petició de tots els informes que consideri necessaris per resoldre o que siguin exigits
per les normes que regulen la subvenció.
b) Avaluació de les sol·licituds o peticions d’acord amb els criteris, formes i prioritats de
valoració establerts en la norma reguladora de la subvenció o, si escau, en la
convocatòria.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat que
estarà format per les següents persones:
-

President:

el/la regidor/a delegat/da de l’àmbit de gestió atorgant de la subvenció o
persona en qui delegui.

-

Vocals:

el/la regidor/a coordinador/a de l’Àrea atorgant de la subvenció o persona
en qui delegui.
el/la cap d’Àrea responsable del servei atorgant de la subvenció o
persona en qui delegui

-

Secretaria: una persona adscrita al servei gestor instructor/atorgant de la subvenció.

El president del referit òrgan col·legiat formularà proposta de concessió de les subvencions i
elevarà a l’òrgan responsable de la seva resolució.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell que es determini d’acord amb la distribució competencial prevista al Cartipàs
municipal.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
11. Termini de resolució i de notificació
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la notificació de la concessió/denegació. No obstant, amb caràcter previ i de
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forma potestativa es podrà presentar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat.
12. Acceptació de la subvenció
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran
d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió,
no obstant això, si transcorreguts vint dies des de la recepció de l’acord de concessió no es
manifestés expressament objeccions per part del beneficiari, la subvenció es considerarà
tàcitament acceptada.
13. Forma de pagament
La subvenció es farà efectiva mitjançant transferència bancària al compte corrent assenyalat
per la persona beneficiària, a partir del moment en què finalitzi el període voluntari de
pagament de l’impost establert al calendari fiscal de l’any de la convocatòria, i sempre i quan
la persona beneficiària hagi efectuat el pagament de l’impost dins d’aquest període voluntari.
La tresoreria municipal, abans d’ordenar la transferència bancària verificarà el pagament de
l’IBI 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 per part de la persona beneficiària
determinarà la revocació de la subvenció.
14. Justificació
S’entén justificada la finalitat amb la comprovació per la Tresoreria municipal del pagament
de l’impost corresponent a l’exercici en què s’hagi concedit la subvenció.
15. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les següents:
1) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
2) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Hisenda Municipal. Aquesta
circumstància serà comprovada directament per l’Ajuntament d’Esparreguera, per a la
qual cosa no requerirà de l’aportació de cap documentació per part de l’interessat.
3) Comunicar a l’òrgan concedent la modificació de qualsevol circumstància que pugui
afectar algun dels requisits exigits per a la concessió de subvencions.
4) Facilitar tota la informació que els hi sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de
comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.
5) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
Ordenança reguladora atorgament d’ajuts econòmics a famílies monoparentals per a la quota IBI de l’Ajuntament d’Esparreguera
6
Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

2018

AJUNTAMENT
D’ESPARREGUERA

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i la incoació del corresponent expedient de reintegrament de la subvenció.
16. Vigència
Aquesta ordenança tindrà vigència a partir de l’endemà de la seva publicació i fins a la seva
modificació o derogació. La primera convocatòria es produirà dins de l’exercici 2016.
17. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS i en
el Títol IV del RLGS.
18. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació:
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament.
Ordenança No fiscal núm. XXIV, per la qual s’aproven les Bases reguladores
generals de subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera.
Bases d'Execució del Pressupost General vigent en l’exercici de la convocatòria.
Les normes vigents de règim jurídic de les Administracions Públiques i qualsevol altre
legislació d’aplicació directa o supletòria.

DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 13
d’octubre de 2016, va adoptar l’acord d’aprovació provisional d’aquesta ordenança.
L’expedient ha estat exposat al públic (BOP del 26 d’octubre de 2016, DOGC núm. 7238 del
2 de novembre de 2016 i el Diari Ara de 28 d’octubre de 2016) sense que s’hagin presentat
al·legacions durant el període reglamentari, per la qual cosa es fa constar que aquest acord
ha esdevingut definitiu en data 17 de desembre de 2016 (BOP de data 17 de febrer de
2017), entrant en vigor en data 14 de març de 2017.
El secretari
Francesc Fernández Ferran
Esparreguera, 22 de gener de 2018
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