Expedient núm.: 615/2022
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Subvencions per Concurrència Competitiva
Interessat: famílies monoparentals o famílies amb fills/es amb diversitat funcional
propietàries del seu habitatge habitual
Data d'iniciació: 23/05/2022
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Primer.-Publicació

Segon.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2022 per a la concessió de les
subvencions objecte de la present convocatòria serà de 3000 € i anirà a càrrec de la següent
aplicació pressupostària : 110-231-4800061
Un cop exhaurida la partida pressupostaria destinada per cobrir aquests ajuts, només es
podran atorgar més ajuts si aquesta s’augmenta per tal de cobrir totalment les peticions
realitzades.
L’ajut aprovat inicialment serà com a màxim de 600 euros per sol·licitud, amb el límit del
90% d’allò que s’aboni en concepte de l’Impost sobre Béns Immobles de l’any de la
sol·licitud.
Tercer.- Objecte condicions i finalitat de les subvencions
L’objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar a les persones que
disposin del carnet de família monoparental o famílies amb algun fill o filla amb diversitat
funcional, per col·laborar amb les despeses del seu habitatge, els quals tinguin els requisits
establerts en aquestes bases.
Quart. -Procediment de concessió
El procediment per a l’atorgament de les ajudes previstes en aquesta convocatòria serà el
de concurrència competitiva en règim reglat.
Cinquè.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
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Aquestes bases reguladores específiques van ser objecte de publicació en el Butlletí Oficial
de la Província ref. Número 202110006170 del dia 9 de febrer del 2021 (en català) i ref Núm
202110035645 del 18 de març del 2021 (en castellà) i al tauler d’edictes de l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Torelló.

Número: 2022-0196 Data: 25/05/2022

El ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, en sessió ordinària de data de 27 de gener
del 2021, va aprovar les bases reguladores específiques per a sol·licitar i atorgar ajudes a
famílies monoparentals o famílies amb fills/es amb diversitat funcional propietàries del seu
habitatge habitual per als exercicis 2021 a 2023.
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
a) Ha de tractar-se d’habitatge habitual, havent de quedar justificat aquest extrem mitjançant
el padró d’habitants, amb vigència de l’empadronament dels subjectes passius del tribut
membres de la família monoparental o família amb fill/es depenen econòmicament amb
diversitat funcional, a data 1 de gener del corresponent exercici.
b) Per acollir-se a aquest ajut el fill/a amb diversitat funcional s’acredita mitjançant el
certificat del departament competent de la generalitat de Catalunya o homòleg per la seva
determinació, i amb un grau igual o superior al 65% o igual o superior al 33% per
disminucions psíquiques i malalts mentals amb necessitat de tercera persona.

f) Que el subjecte passiu estigui al corrent de les seves obligacions tributaries amb
l’Ajuntament com indica l’article 38 de l’Ordenança reguladora de Subvencions de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.
g) El percentatge d’ajut serà el corresponent al percentatge de propietat dels membres de la
família monoparental o els membres de la família amb persones amb diversitat funcional.
h) Pels casos de finques sense presentació de la divisió horitzontal del cadastre, s’atendrà la
sol·licitud a partir de l’any següent a la presentació formal de la divisió.
i) Als efectes de gaudir d’aquest ajut cap dels membres que constitueixen la família
monoparental o la unitat familiar amb persones amb diversitat funcional sigui titular d’altres
immobles, llevat de fins a una plaça d’aparcament, i/o un traster o cambra de mals endreços,
i/o un local comercial on desenvolupi alguns dels membres de la família una activitat
comercial, sempre que aquestes no es trobin cedides a terceres persones, aquesta situació
serà acreditada mitjançant la documentació de la declaració d’hisenda de l’any anterior de
l’ajut i/o autorització del beneficiari per tal que l’Ajuntament faci la consulta al Ministeri
d’Hisenda.
j) Aquest ajut serà incompatible amb qualsevol bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI), que obtingui el beneficiari titular pel seu habitatge habitual.

Sisè.- Documents que han d’acompanyar la sol·licitud acreditativa de la situació
laboral i dels ingressos de cadascun dels membres de la unitat familiar
- Declaració de l’Impost de la Renda de les persones físiques (IRPF), del darrer any de
cadascun dels membres de la unitat familiar.
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e) L’abonament de ‘ajut als particulars es realitzarà com a màxim durant un termini màxim
de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds.
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d) Per obtenir l’ajut, la quota de l’Impost sobre Béns Immobles s’ha d’abonar en període
voluntari.

Número: 2022-0196 Data: 25/05/2022

c) Únicament podran estar empadronades, a l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut, les
persones que constin al carnet de família monoparental o família amb persones amb
diversitat funcional i els familiars de primer grau.

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Setè.-Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s’hauran d’adreçar a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló , amb el model
de sol·licitud aprovat i amb la documentació que determini la convocatòria.
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena d’aquestes bases reguladores.
Vuitè- Incidències
La convocatòria, l’aprovació d’aquestes bases i tots els actes administratius que se’n derivin
podran ser impugnats per les persones interessades en els casos i forma establers per la llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Novè.- Procediment de l’ajut
Les sol·licituds presentades durant el termini establert per sol·licitar l’ajut seran avaluades
per comprovar que compleixen els requisits establerts en aquestes bases.
Les resolucions es dictaran en un termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de
finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
Les sol·licituds d’ajuts concedides es notificaran mitjançant publicació a la “Base de Datos
Nacional de Subvenciones”
Per tot això en virtut de les facultats establertes a l’article 21.1 de la Llei 7/1985 reguladora
de les bases de règim local així com els art. 17.3 b) i 20.8 a) de la Llei 28/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions,
RESOLC
PRIMER.- Obrir la convocatòria pública pel 2022 per a la concessió d’ajudes a famílies
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El termini de presentació de les sol·licituds serà d’UN MES des del dia següent a la
publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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Aquesta documentació, s’haurà de presentar juntament amb la sol·licitud, sempre i quan,
s’oposin expressament a la consulta i obtenció de documents, per part de l’Ajuntament, tal
com s’indica a l’article 28.2 Llei 39/2015. Aquesta oposició expressa, s’haurà d’indicar al
model específic annex a aquestes bases.

Número: 2022-0196 Data: 25/05/2022

- En cas de no tenir obligació de realitzar l’esmentada declaració, s’haurà d’aportar el
certificat de l’AEAT que ho acrediti i certificat d’ingressos percebuts emes per l’empresa
contractant.
- Si es perceben prestacions econòmiques i/o ajuts socials de qualsevol altre organisme o
institucions, certificat amb indicació de la quantitat de la prestació i el caràcter temporal o
definitiu.
- Informe vida laboral actualitzat expedit per la tresoreria general de la Seguretat Social.
- Quan es tracti de treballadors en situació d’atur, s’haurà d’aportar, còpia del carnet d’atur
amb el segell al corrent i certificat original vigent de la OTG amb indicació del període amb
dret o no a percebre prestació i, en el seu cas, l’import de la mateixa.
- I pels pensionistes, jubilats, incapacitats, ..., un certificat actualitzat de l’INSS on consti la
quantitat econòmica anual bruta que rep en concepte de Jubilació.

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
monoparentals o famílies amb fills/es amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge
habitual, tal i com s’estableix en les corresponents bases reguladores aprovades a l’efecte.
SEGON- Efectuar els tràmits oportuns per tal de dur a terme la publicació de l‘extracte
d’aquesta resolució al butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Ho mana i signa l’alcalde a Sant Vicenç de Torelló, document signat electrònicament al
marge; del que, com a SECRETÀRIA-INTERVENTORA, en dono fe.
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Signat: Èric Sibina Márquez
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Signat: Montserrat Arnedo Gómez

L’alcalde
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Davant meu,
La Secretària-interventora

