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BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ EQUIVALENT AL 50% DE LA
QUOTA LÍQUIDA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, A FAVOR DE LES PERSONES MAJORS DE
65 ANYS QUE VIUEN SOLES, AMB UNA RENDA INFERIOR A 1,5 VEGADES L’IPREM O PARELLES
MAJORS DE 65 ANYS QUE VIUEN SOLES, AMB UNA RENDA INFERIOR A 3 VEGADES L’IPREM.
1.- Objecte.
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de subvencions, per import equivalent al 50%
de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent a l’habitatge habitual d’aquelles
persones que viuen soles, majors de 65 anys, que són subjectes passius de l’impost o se’ls
repercuteix la quota en els rebuts del lloguer i que tenen uns ingressos inferiors a 1,5 vegades
l’IPREM, i les parelles majors de 65 anys que viuen soles, que són subjectes passius de l’impost o
se’ls repercuteix la quota en els rebuts de lloguers i que tenen uns ingressos inferiors a 3 vegades
l’IPREM.
2.- Finalitat.
La finalitat d’aquestes subvencions és 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.
3.- Règim jurídic.
Les subvencions a les quals 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 afectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es condiciona el seu atorgament
i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del seu reintegrament inherent a l’incompliment de
les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió.
El procediment per a l’atorgament de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència
pública no competitiva.
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la normativa
general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Tordera i la restant normativa aplicable
en matèria de subvencions.
4.- Destinataris.
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Podran sol·licitar la subvenció les persones majors de 65 anys que visquin soles al seu domicili,
amb uns ingressos inferiors a 1,5 vegades l’IPREM, a la data de meritament de la quota, és a dir, l’1
de gener de 2018, i les parelles majors de 65 anys que visquin soles al seu domicili, amb uns
ingressos inferiors a 3 vegades IPREM, a la data de meritament de la quota, és a dir, l’1 de gener
de 2018.
5.- Conceptes.
A l’efecte de l’atorgament de la subvenció, s’entendrà:
- La persona major de 65 anys, sigui la propietària o llogatera del domicili habitual, ha de ser
l’única persona major d’edat empadronada al domicili.
- En el cas de les parelles majors de 65 anys, els 2 membres han de ser majors de 65 anys, almenys
un d’ells ha de ser propietari o llogater del domicili habitual, i les úniques persones empadronades
al domicili.
- Domicili habitual; aquell en el qual estigui empadronat o empadronats els beneficiaris en el
moment de meritar-se la quota subvencionada.
6.- Condicions i requisits.
- Esser major de 65 anys i viure sol, d’acord amb les dades del padró de l’exercici 2018, o ser una
parella formada per 2 persones majors de 65 anys i viure soles, d’acord amb les dades del padró
de l’exercici 2018.
- Tenir uns ingressos inferiors a 1,5 vegades l’IPREM, en el cas de viure sola, o 3 vegades l’IPREM
en cas de ser 2 membres en el domicili habitual.
- Estar empadronat al municipi en la data de meritació, és a dir, l’1 de gener de 2018, de la quota
subvencionada.
- Ésser subjecte passiu de l’impost sobre béns immobles en el padró o en el rebut del lloguer del
domicili habitual, en la data de meritació de la quota subvencionada, segons contracte.
- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i resta d’administracions i
amb la Seguretat Social.
7.- Quantia de la subvenció.
Per import equivalent al 50% de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles.
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No es podran concedir subvencions per sobre del crèdit disponible. D’excedir les sol·licituds al
crèdit, es prorratejarà proporcionalment entre les sol·licituds rebudes. L’import màxim individual
serà de 1.000 euros.
8.- Convocatòria pública de sol·licituds.
El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública per concurrència no competitiva.
Les sol·licituds es podran presentar dins el termini establert a la convocatòria pública:
a) Presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Tordera, dins l’horari
d’atenció al públic i amb l’original del document nacional d’identitat.
b) Telemàticament per internet a través de la pàgina www.tordera.cat , amb identificació
mitjançant certificat digital.
c) En qualsevol altre mitjà establert legalment. En aquest cas, caldrà que a la sol·licitud consti:
- Nom, cognoms i NIF del sol·licitant.
- Adreça de notificació.
- Declaració de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la Hisenda
Pública i amb la Seguretat Socials.
- Data i signatura del sol·licitant.
Per a admetre a tràmit la sol·licitud, s’haurà d’adjuntar:
- Fotocòpia del DNI per a acreditar tenir més de 65 anys.
- Declaració de la renda i/o certificat de l’AEAT d’estar-ne exempt de presentació.
- En el cas dels llogaters del domicili habitual als quals el propietari repercuteix en la renda del
lloguer l’impost sobre béns immobles, el contracte de lloguer de l’habitatge i còpia de tots els
rebuts de l’any de la quota a subvencionar fins al mes anterior a la data de la convocatòria, i on es
reflecteixi expressament la repercussió de l’IBI i/o càrrec bancari.
- Autorització expressa per dur a terme les consultes necessàries amb altres administracions amb
la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment dels
requisits per a l’atorgament de la subvenció, entre d’altres l’empadronament al domicili habitual.
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La presentació de la sol·licitud implica: l’acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció
i l’autorització a l’Ajuntament per dur a termes les consultes necessàries amb les altres
administracions públiques per comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i
documentació aportada.
9.- Resolució de sol·licituds.
L’atorgament serà adoptat per la Junta de Govern Local, a proposta de una comissió de valoració
formada per l’alcalde, el/la regidor/a de Serveis a les Persones, i un tècnic.
El termini per a la resolució serà màxim de tres mesos des de la data de finalització del termini de
presentació de les sol·licituds.
10.- Incompatibilitats.
Aquesta subvenció serà incompatible amb altres ajuts que per aquest mateix concepte hagin
percebut els beneficiaris en el mateix exercici.
11.- Crèdit pressupostari.
El crèdit d’aquesta subvenció és de 7.000 EUR i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
2018/0600/152/48000/03 en concepte de subvenció IBI majors de 65 anys del pressupost
municipal vigent.
12.- Justificació i pagament.
L’Ajuntament verificarà el pagament de l’impost sobre béns immobles de l’exercici de la
convocatòria, mitjançant certificat de l’ORGT en el cas dels titulars propietaris del domicili
habitual, així com el dels propietaris de l’habitatge llogat.
Es procedirà al pagament mitjançant transferència bancària al compte indicat pels beneficiaris en
el model normalitzat.
13.- Règim sancionador.
Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que estableix la
normativa aplicable en matèria de subvencions, la llei general pressupostària i la llei general
tributària.
14.- Vigència.
Aquestes bases tindran vigència per a l’exercici 2018.
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Tordera, a data de signatura electrònica
El 5è. Tinent d’Alcalde (DA. 1625/2016), Marçal Vilajeliu Tresserras
El secretari accidental, Marc Brugat Carreras
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