
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A FAMÍLIES MONOPARENTALS, PERSONES 

AMB DISCAPACITAT RECONEGUDA IGUAL O SUPERIOR AL 65% I FAMÍLIES 

NOMBROSES AMB RÈGIM DE LLOGUER, SOBRE LA QUOTA LÍQUIDA DE 

L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES, DE SANT ANDREU DE LA BARCA. 

 

1.- Bases reguladores  

 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en sessió de 

data 25 de juny de 2020, aprovà la normativa reguladora de les 

bases de les subvencions destinades a famílies monoparentals, 

persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i 

famílies nombroses amb habitatge en règim de lloguer, sobre la 

quota líquida de l’Impost sobre béns immobles de Sant Andreu de 

la Barca. 

 

La esmentada Normativa es va sotmetre a informació pública per 

un termini de 20 dies mitjançant anunci inserit en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona de data 3 de juliol de 

2020. 

 

Transcorregut aquest termini no s’ha formulat cap al·legació en 

contra, per la qual cosa la normativa s’entén aprovada 

definitivament en data 27 de juliol de 2020. 

 

2.- Crèdits pressupostaris 

 

Els crèdits pressupostaris als que s’imputa la subvenció són els 

següents  

 

Partida Import 

62-23100-480         9.000,00 €  

60-24110-480        3.000,00 €  

60-231-480         8.000,00€ 

 

 

 

i la quantia total màxima de les subvencions convocades és de 

20.000,00€. 

 

3.- Objecte, condicions i finalitats de les subvencions 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts 

econòmics amb la finalitat de contribuir al sosteniment d'un 

col·lectiu de persones, respecte de les quals concorren 

circumstàncies que les fan particularment vulnerables al risc de 

pobresa i exclusió social, mitjançant la compensació parcial de 

la càrrega tributària municipal associada al seu habitatge 

habitual. . 

 

4.- Beneficiaris 

 

Podran sol·licitar l’ajut les persones físiques que reuneixin 

els següents requisits en la data de meritació de l’impost i de 

la taxa a subvencionar:  

 



 Estar empadronats en el municipi de Sant Andreu de la 

Barca, amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius i 

que s’haurà de perllongar fins a la data de presentació de 

la sol·licitud. 

 

 Tenir constituït el seu domicili amb caràcter habitual a 

l’habitatge gravat amb el referit impost pel qual es 

sol·licita la subvenció. 

 

 Que el titular de l’habitatge tingui el reconegut la 

condició de famila monoparental, i convisqui almenys  amb 

un altre integrant de la unitat familiar inclos al títol, 

empadronat en el domicili del sol·licitant l’1 de gener de 

l’any en curs. 

 

 Que a la unitat familiar hi consti empadronada al menys una 

persona amb discapacitat reconeguda igual o superior al 

65%, empadronada en el domicili del sol·licitant l’1 de 

gener de l’any en curs. 

 

 Que el llogater de l’habitatge tingui reconeguda la 

condició de titular de famila nombrosa, i convisqui amb la 

resta d’integrants de la unitat familiar inclosos al títol, 

empadronats en el domicili del sol·licitant l’1 de gener de 

l’any en curs. 

 

 Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, tant 

el sol·licitant com la resta de membres de la unitat 

familiar o de convivència, amb l’Ajuntament de Sant Andreu 

de la Barca i amb la Seguretat Social. 

 

 Ésser subjecte passiu de l’impost sobre béns immobles o ser 

persones llogateres del seu habitatge habitual que suportin 

en darrera instància la càrrega tributària de l’impost, en 

l’exercici corresponent a l’any de la convocatòria de les 

subvencions, i que acreditin que el propietari els 

repercuteix la quota dels esmentats tributs en el seu rebut 

de lloguer.  

 

 Disposar únicament de la titularitat del propi habitatge i 

d’una plaça d’aparcament i/o traster vinculat a aquest, 

tant el sol·licitant com la resta de membres que formen 

part de la unitat familiar o de convivència. 

 

 

 

 

 



 

 

5.- Determinació dels ingressos màxims i límits 

 

1. El límit màxim d’ingressos de la unitat familiar o de 

convivència que permet l’accés a la concessió d’aquestes 

subvencions, s’estableix en funció del nombre de membres 

que la integren. 

 

2. L’ingrés anual de la persona sol·licitant,  referit al 

darrer exercici fiscal tancat, haurà de ser inferior o 

igual Indicador de Renda de Suficiència  de Catalunya 

(IRSC) incrementat en un 1,5 vigent per a l’any en curs de 

la convocatòria. Per cada membre addicional de la unitat 

familiar es considerarà un límit de  renda incrementat en 

un 25% del IRSC.  

 

Als efectes de determinar el nivell de renda, es prendrà en 

consideració la suma de la base imposable general més la 

base imposable de l'estalvi de la darrera declaració de 

l'IRPF, o en el seu defecte, rendiments integres del 

treball. 

 

3. En supòsits de divisió de la quota tributària de l’impost 

com a conseqüència de l’existència de diversos cotitulars 

de l’habitatge habitual, la subvenció s’atorgarà, si 

s’escau, sobre la quota corresponent al percentatge que 

ostenti el sol·licitant. 

 

 

 

6.- Quantia de les subvencions 

 

 

L’import de l’ajut serà l’equivalent al 20% de la quota líquida 

de l’impost sobre béns immobles corresponent a l’exercici de 

l’any de la convocatòria, de l’habitatge habitual de la persona 

beneficiària, fins a una quantitat màxima de 200 euros. 

 

En el supòsit que se superi la quantia prevista a la partida 

pressupostària destinada a la concessió d’aquestes subvencions 

en l’exercici en curs, com a conseqüència del nombre de 

sol·licituds presentades, l’ import subvencionat es podrà veure 

disminuïts i s’establirà un prorrateig entre totes les persones 

beneficiàries.  

 

 

 

7.- Procediment, òrgan competent per a la instrucció i resolució 

 

El procediment fixat per a la concessió de les subvencions 

previstes en aquesta convocatòria serà el procediment de 

concessió en règim de concurrència competitiva. 

 



La Instructora d’aquest expedient serà la Regidora delegada de 

Serveis Socials.  

 

El Departament de Serveis Socials revisarà el correcte 

emplenament de les sol·licituds i recavaran dels interessats en 

el termini de 10 dies hàbils l’esmena d’errors, omissions o 

manca de documentació o autoritzacions que s’observin, advertint 

que de no fer-ho, es desestimarà la sol·licitud.  

 

El o els tècnics corresponents del Departament de Serveis 

Socials realitzaran la valoració de les sol·licituds d’acord amb 

el barem establert a la clàusula novena.  

 

L’òrgan competent per a l’atorgament de les subvencions es la 

Junta de Govern Local. 

 

8.- Termini de presentació de sol·licituds i documentació 

 

Les sol·licituds es presentaran per escrit al Registre General 

de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. 

 

El model de sol·licitud i les bases estaran disponibles a la 

pàgina web de l’Ajuntament (www.sabarca.cat) 

 

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de 

la publicació de la convocatòria al BOPB  i fins al 23 de 

novembre. 

 

 

Juntament amb la sol·licitud, s’haurà d’aportar la documentació 

següent: 

 

a) Autorització de tots els membres de la unitat familiar o de 
convivència, majors de 16 anys, que conviuen, segons 

empadronament, amb el sol·licitant, per tal que l’Ajuntament 

pugui consultar les dades que consten en d’altres 

Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de 

la sol·licitud. 

 

b) En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui 
consultar aquestes dades, s’haurà d’aportar la documentació 

que s’especifica a continuació: 

 

- Declaració de l’IRPF del darrer exercici de tots els 

membres de la unitat familiar o de convivència. 

 

- En cas de no haver fet la declaració de la renda en 

l’exercici: 

 

 Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, 

emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què 

s’hagi treballat. 

 

 Justificants acreditatius de la percepció de pensions, 

subsidis, altres prestacions socials, etc.  

http://www.sabarca.cat/


 

 En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, 

certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de 

l’Administració tributària. 

 Certificat d’estar al corrent el sol·licitant del pagament 

de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat 

Social. 

 

- Certificat de dicapacitat amb indicació del grau de 

discapacitat. 

 

c) Documentació acreditativa del pagament de la càrrega 

tributària efectuat per la persona llogatera, per 

repercussió de la quota de l’impost sobre béns immobles. 

 

d) Document acreditatiu de la titularitat del número de 

compte bancari indicat a la sol·licitud, a nom del 

sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la 

subvenció que en el seu cas s’assigni. 

 

e) Còpia del títol de família monoparental. 
f) Còpia del títol de família nombrosa. 

 

 

9.- Termini de resolució i notificació 

 

Les subvencions es resoldran en el termini de màxim de 50 dies a 

comptar des de la data límit del termini de presentació de les 

sol·licituds, mitjançant acord de la Junta de Govern Local a 

proposta de la regidoria de serveis socials. 

 

10.- Recursos 

 

La resolució de la Junta de Govern Local posa fi a la via 

administrativa i, per tant, es pot interposar recurs contenciós 

administratiu davant els jutjats contenciosos administratius i 

potestativament i prèviament el de reposició, sense perjudici 

d’utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.  

 

10.- Mitjans de notificació o publicació 

 

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran 

publicades a la Seu Electrònica de l'Ajuntament i a la Base de 

Dades Nacional de Subvencions, en compliment dels articles 10 i 

11 de la Llei 29/2010 d'impuls dels mitjans electrònics al 

sector públic de Catalunya, i l'article 20.8.a) de la Llei 

general de subvencions en la nova redacció donada per la Llei 

15/2014 de racionalització del sector públic i altres mesures de 

reforma administrativa. La referida publicació tindrà caràcter 

de notificació als interessats de conformitat amb l’article 45.1 

b) de la Llei 39/3015, d’1 d’octubre, de Procediment 

administratiu Comú. La resta de notificacions i comunicacions 

relatives al procediment de subvencions es realitzarà de forma 

telemàtica pels mitjans de notificació electrònica, correu 

electrònic o SMS.” 
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