CONVOCATÒRIA D’AJUTS DINS EL MARC DE LES BASES ESPECÍFIQUES
REGULADORES DE L’ATORGAMENT D'AJUTS RELATIUS A L’IMPOST DE
BÉNS IMMOBLES, EXERCICI FISCAL 2022, PER A PERSONES EN SITUACIÓ
DE VULNERABILITAT SOCIAL

1. BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA
Resulten d’aplicació les Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts
relatius a l’Impost de Béns Immobles per a persones en situació de vulnerabilitat
social, aprovades definitivament per acord de la Junta de Govern Local de data 9
de juliol de 2021.
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, de 30 de juliol de 2021 (CVE 202110100830).
La present Convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
mitjançant la comunicació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, i
mitjançant anunci al tauler d’anuncis virtual ubicat a la seu electrònica del portal
web municipal www.esplugues.cat.
2. OBJECTE I FINALITAT
L’objecte de la present convocatòria és fixar els terminis de concessió dels ajuts
que l’Ajuntament atorgarà a persones en situació de vulnerabilitat social que hagin
de pagar l’Impost de Bens Immobles del seu habitatge habitual durant l’exercici
fiscal de 2022, així com establir el procediment necessari per a la seva concessió.
3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI AL QUAL S’ATRIBUEIXEN LES SUBVENCIONS
L’aplicació de despesa del Capítol IV de l’exercici 2022 del pressupost de
l’Ajuntament d’Esplugues destinada a l’atorgament de les subvencions a aprovar
serà la número 68.23100.48016 (Ajuts IBI a persones amb escassa capacitat
econòmica) amb una dotació econòmica per a aquesta convocatòria de 9.000,00
euros.
4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El període per admetre a tràmit les sol·licituds d’ajuts corresponents a l’exercici
2022 es fixa des del 15 de setembre fins el 31 d’octubre de 2022.
5. FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, s'han de presentar,
segons el model normalitzat, al Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Esplugues,
presencialment als Punts d’Atenció a la Ciutadania, a través de la seu electrònica
del portal web de l’Ajuntament d’Esplugues (https://sede.esplugues.cat), o en
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qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la Seu electrònica per
incidència tècnica es determinarà l'ampliació del termini no vençut i es publicarà
tant la incidència tècnica com l'ampliació concreta del termini no vençut.
La impossibilitat tècnica o d'altra índole no eximeix, en cap cas, a les persones
sol·licitants de l'obligació de trametre la documentació dins el termini establert.
6. QUANTIA I CRITERI PER A LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ
L’import de l’ajut serà de 100,00 euros.
En cap cas es podrà atorgar un ajut superior a la quota anual de l’IBI.
El criteri per a la concessió de la subvenció, fins a esgotar el crèdit disponible, serà
el del moment de la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, es considerarà
com a data de presentació aquella en què la documentació estigui completa.
En el cas que, en esgotar-se l’import global existiren diverses persones
beneficiàries amb el mateix grau de vulnerabilitat econòmica, la sol·licitud de la
qual hagués estat presentada en el mateix moment temporal, tindran prioritat les
sol·licituds presentades per dones en situació de família monoparental, víctimes de
violència de gènere i persones de major edat, per aquest ordre.
7. PROCEDIMENT, TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència no
competitiva i d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat,
igualtat i no discriminació.
Tractant-se d’un procediment de concurrència no competitiva i de conformitat amb
el que es preveu a l’article 24.4 de la Llei General de Subvencions, com que no
figuren en el procediment ni són tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions
i proves que les adduïdes per les persones interessades, la resolució serà
adoptada sense cap tràmit d’audiència prèvia.
Les ajudes es concediran atenent la mera concurrència dels requisits per a ser
persona beneficiària per aplicació dels criteris continguts en l’article 4 de les Bases
Reguladores sense que sigui necessari establir la comparació de les sol·licituds ni
la prelació entre aquestes sempre que existeixi consignació pressupostària. En cas
de no existir consignació pressupostària suficient, caldrà ajustar-se a l’ordre de
presentació de sol·licituds conformement amb el que es disposa en l’article 5 de la
present Convocatòria.
La resolució de les sol·licituds serà realitzada per l’òrgan competent abans del 31
de desembre de 2022. La resolució que s’adopti posarà fi a la via administrativa.
La notificació de la resolució del concurs a les persones interessades serà
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realitzada, de forma individualitzada, en el termini de deu dies hàbils comptats des
de la data de la seva adopció. Las notificacions seran practicades preferentment
de forma electrònica en els termes previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En tot cas, el valor del silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori.
Contra les resolucions adoptades les persones interessades podran interposar, en
el termini de dos mesos comptats des de la notificació de la resolució recurs
contenciós administratiu o, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un
mes comptat també des de la notificació, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
8. COMPETÈNCIA PER A LA GESTIÓ I RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS
L’òrgan competent per a l’atorgament de les subvencions serà la Junta de Govern
Local, per delegació de l’Alcaldessa.
Un cop rebudes les sol·licituds d’ajut, aquestes seran adscrites als Serveis
Administratius de l’Ajuntament, els quals verificaran el compliment dels requisits i
elevaran a la Junta de Govern Local proposta de resolució.
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds
presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
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