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Expedient núm.: 543/2018 
Procediment: Convocatòria Subvencions per Procediment de Concurrència no 
Competitiva. 
Assumpte: Subvenció IBI famílies monoparentals Ajuntament de 
Torrefarrera exercici 2019 
 
 

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

 
Vist que per Provisió d’Alcaldia de data 14 de desembre de 2018, es va 

considerar convenient iniciar l’expedient per l’aprovació de les bases de subvenció 

sobre l’import de l’impost sobre béns immobles corresponent a aquelles persones 

que siguin titulars de família monoparental o víctimes de violència de gènere, per a 

l’exercici 2019. 

Vist que per acord del Ple de data 19 de desembre de 2018 s’han aprovat les 

Bases Reguladores per a l’atorgament de la subvenció de l’import de l’impost de 

l’IBI Urbana a aquelles persones que siguin titulars del rebut i siguin família 

monoparental o víctimes de violència de gènere. 

 

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l’ 

establert en l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, l'article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 

del Règim Local i les Bases Reguladores per a l’atorgament de la subvenció de 

l’import de l’impost de l’IBI Urbana a aquelles persones que siguin titulars del rebut 

i siguin família monoparental o víctimes de violència de gènere. 

  

RESOLC 

 

PRIMER. Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de la subvenció de 

l’import de l’impost de l’IBI Urbana a aquelles persones que siguin titulars del rebut 

i siguin família monoparental o víctimes de violència de gènere. 

 

SEGON. Subministrar, per part de la Intervenció, la documentació 

necessària perquè es procedeixi a la publicació en els termes previstos a la 

legislació vigent. 
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“ANNEX 

Expedient 543/2018 

 

Bases reguladores per a l’atorgament de las subvenció de l’ import de  l’ 

impost de l’ IBI Urbana a aquelles persones que siguin titulars del rebut i 

siguin família monoparental o víctimes de violència de gènere 

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

La convocatòria de subvenció es regirà pel que continguin aquestes bases 

reguladores i en el seu defecte per la normativa vigent. 

 

PRIMERA.-OBJECTE 

És la regulació de l’atorgament als titulars de família monoparental o a les persones 

víctimes de violència de gènere d’una subvenció sobre l ’import de quota líquida de 

l’import sobre béns immobles corresponents al seu habitatge habitual de la 

propietat. 

 

SEGONA.-FINALITAT 

És eliminar la possible discriminació dels titulars de família monoparental i a les 

persones víctimes de violència de gènere respecte als 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 tingui la condició de 

titulars de família nombrosa. 

 

TERCERA.- 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. Estan subjectes al compliment de la finalitat, i 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 subvencions i la restant normativa aplicable en 
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matèria de subvencions. 

 

QUARTA.- DESTINATARIS: 

Podran sol·licitar la subvenció les persones titulars de família monoparental o les 

persones víctimes de violència de gènere i que siguin subjectes passius de l’ impost 

sobre béns immobles corresponent al seu domicili habitual de propietat. 

 

CINQUENA.- CONCEPTES 

Als efectes de l’atorgament de la subvenció, s’entendrà: 

1.-Família monoparental: el concepte que sigui d’aplicació de conformitat amb la 

normativa vigent en la data de la convocatòria de la subvenció. 

2.- Persones víctimes de violència de gènere: aquelles que acreditin aquesta 

situació. 

3.-Titular de família monoparental: el titular de la unitat familiar a la qual s’ha 

reconegut la condició de família monoparental. 

4.-Domicili habitual de propietat: aquell en el qual estigui empadronat el beneficiari 

en el moment de meritar-se la quota subvencionada. 

 

SISENA.- CONDICIONS I REQUISITS 

a) Ésser titular de família monoparental, segons normativa vigent en la data de la 

meritació de la quota subvencionada de l ’impost sobre béns immobles, és a dir, a 1 

de gener de 2019. 

b) En el supòsit de violència masclista, cal aportar un dels documents següents: 

denúncia o sentencia judicial que acrediti atenció a dones víctimes de violència 

masclista. 

c) Estar empadronat al municipi de Torrefarrera en la data de meritació de la quota 

subvencionada. 

d) Ésser subjecte passiu de l ’Impost de Béns Immobles pel seu habitatge habitual, 

en la data de meritació de la quota subvencionada. 

e) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’ Ajuntament i resta 

d’administracions, i amb la Seguretat Social. La presentació de declaració 

responsable substituirà a la presentació de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries amb l’ Agència Tributària i amb la Seguretat Social (articles 24è,4t del 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. Pel que es va aprovar el Reglament de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions). 
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SETENA.- QUANTÍA DE LA SUBVENCIÓ: 

1.- L’ import de la subvenció es determinarà prenent com a referència el número de 

fills: 

 -1 fill/a: 100€ 

 -2 fills: 200€ 

 -Víctimes de violència masclista: 150€ 

2.- No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible. 

 

VUITENA.- CONVOCATÒRIA PÚBLICA I SOL·LICITUDS: 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia següent de la 

publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitza 

el dia 30 de novembre de 2019. 

1.- El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública de l’ Ajuntament, 

que s’ajustarà a allò que disposen aquestes bases. 

2.- En el moment de publicar la convocatòria, l’Ajuntament enviarà carta 

informativa als titulars de què en conegui la condició, i en farà difusió pel seus 

mitjans de comunicació. 

3.- Les sol·licituds s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, 

dins el termini establert a la convocatòria pública. 

4.- En les sol·licituds haurà de constar: 

a) Nom i cognoms, i NIF del sol·licitant. 

b) Petició concreta de la subvenció. 

c) Fotocòpia del títol de família monoparental. 

d) Rebuts acreditatius d’haver liquidat totes les quotes de l’ impost durant l’exercici 

vigent. 

f) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb      

l’ Ajuntament i la resta d’administracions, i amb la Seguretat Social. 

g) Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció 

degudament complimentat i signat per l’interessat o pel legal representant de 

l’interessat, segons model establert a tal efecte. 

h)  Data i signatura sol·licitant. 

5.- La sol·licitud de subvenció s’haurà d’adreçar a l’Alcalde. 

Es podrà presentar en el registre de l’Ajuntament, o mitjançant registre telemàtic a 

través de la web municipal, https://tramits.torrefarrera.cat, o per qualsevol altra 

modalitat de les previstes en l’article 38 apartat 4t de la Llei 30/1192 de 26 de 

novembre de règim jurídic de les administracions públiques el procediment 

administratiu comú. 

https://tramits.torrefarrera.cat/
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6.- La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases 

reguladores de la subvenció. 

 

NOVENA.- RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

1.- La proposta d’atorgament la formularà un òrgan col·legiat convocat a tal efecte i 

presidit per la regidora de Benestar Social. 

2.- La resolució sobre l’atorgament d’aquesta subvenció serà adoptada per la Junta 

de Govern Local. 

3.- El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de 

la sol·licitud. 

4.- La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual els 

interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el 

termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que 

considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 

5.- Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, 

s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 

 

DESENA.- INCOMPATIBILITATS 

Aquesta subvenció no serà acumulable amb la bonificació o subvenció pel concepte 

de família nombrosa de l ’impost sobre béns immobles, ni amb altres subvencions 

que, sobre la quota d’aquest impost es puguin reconèixer. 

 

ONZENA.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI: 

Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària 231 48008 SERVEIS 

SOCIALS. 

 

DOTZENA.- PAGAMENT 

El pagament de la subvenció s’efectuarà, mitjançant transferència bancària en el 

compte bancari indicat pel beneficiari. 

 

TRETZENA.- VIGÈNCIA 

Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació”. 
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