CONVOCATÒRIA D’AJUTS DINS EL MARC DE LES BASES ESPECÍFIQUES
REGULADORES DE L’ATORGAMENT D'AJUTS RELATIUS A L’IMPOST DE
BÉNS IMMOBLES DE L’EXERCICI 2018, 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 per la Junta de Govern Local de data 28 d’abril de 2017.

2. OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT DELS AJUTS
L’objecte de la present convocatòria és fixar els criteris 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, així com establir els
requisits i el procediment necessari per a la seva concessió.

3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI AL QUAL S’ATRIBUEIXEN LES SUBVENCIONS
L’aplicació pressupostària de despesa del Capítol IV de l’exercici 2019 del
pressupost de l’Ajuntament d’Esplugues amb càrrec a la qual es farà l’abonament
de les quantitats assignades serà la número 68.23100.48016 (Ajuts IBI a persones
amb escassa capacitat econòmica) amb una dotació econòmica de 10.000 euros.

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS
El període per admetre a tràmit les sol·licituds d’ajuts corresponents a l’exercici
2018 es fixa des de l’1 de gener de 2018 fins a 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la publicació efectiva de la convocatòria pel 2018.

5. PERSONES DESTINATÀRIES DELS AJUTS
Podran gaudir d’aquests ajuts les persones físiques que siguin subjectes passius
de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI), sempre que reuneixin els requisits
següents:


Estar empadronades i residir a Esplugues de Llobregat, concretament a la
finca per la qual es demana l’ajut.
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Constar al Padró de l’IBI com a subjecte passiu de la finca per la qual es
demana l’ajut.




Que l’habitatge pel qual es demana l’ajut tingui un valor cadastral inferior a
63.951,88 euros o sigui de promoció pública.



No ser propietari, o usufructuari, de cap altre immoble (llevat de fins a una
plaça d’aparcament a la mateixa localitat).



Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat.



Que la totalitat dels ingressos de les persones que conviuen a la finca, una
vegada deduïdes les despeses de lloguer o d’hipoteca de l’habitatge
familiar, sense que aquesta deducció pugui superar el IRSC (Indicador de
Renda de Suficiencia de Catalunya), siguin inferiors, a:
El Salari Mínim Interprofessional (SMI), si la única persona que viu a la finca
per la qual es demana l’ajut és el subjecte passiu.
Al Salari Mínim Interprofessional s’afegirà un 15%, si hi conviu a la vivenda
el cònjuge o la parella de fet (sempre que consti inscrita al registre públic
corresponent o s’hagi atorgat escriptura pública, segons preveu la Llei
25/2010, de 29 de juliol).
Si hi conviuen altres persones, s’afegirà un 10% del SMI per cada persona
empadronada a la finca.
Els percentatges establerts anteriorment seran acumulables.

6. PROCEDIMENT, TERMINI DE JUSTIFICACIÓ I D’APLICACIÓ DELS AJUTS
Un cop rebudes les sol·licituds d’ajut, aquestes seran adscrites a la Unitat JurídicAdministrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, la qual verificarà el
compliment dels requisits i elevarà a la Junta de Govern Local proposta de
resolució.
En tot cas, el valor del silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori.
Les persones beneficiàries de l’ajut estan obligades a comunicar a l’Ajuntament
qualsevol modificació de les condicions establertes a la normativa.
S’entén justificada la finalitat amb l’acreditació del pagament de l’Impost sobre
Bens Immobles de l’exercici pel qual s’hagués concedit la subvenció.
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