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Divendres, 4 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Alella

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 d'octubre de 2016, va aprovar les bases reguladores per a l'atorgament 
de subvencions a favor dels titulars de famílies nombroses en situació de llogaters, les quals, d'acord amb l'article 124.2 
del ROAS, se sotmeten a informació publica en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la pàgina web i al tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament, per un termini de vint dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació en el  
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que s'hi puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es 
considerin adients. De no presentar-se-n'hi, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

Simultàniament,  se  n'aprovà  la  convocatòria  condicionada  la  seva  efectivitat  a  l'aprovació  definitiva  de  les  bases 
reguladores.

"BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A FAVOR DELS TITULARS DE FAMÍLIES 
NOMBROSES EN SITUACIÓ DE LLOGATERS.

1.- Objecte.

L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament  d'una subvenció als titulars de família nombrosa en situació de 
llogater.

2.- Finalitat.

La finalitat  d'aquestes subvencions és eliminar la possible discriminació dels llogaters titulars de família nombroses 
respecte dels destinataris de la bonificació establerta a l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre Béns 
Immobles,  per als llogaters del  domicili  habitual  que tinguin la condició de titulars de família nombrosa i als qui  el 
propietari repercuteixi l'impost.

3.- Règim jurídic.

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, i estan subjectes al 
compliment de la seva finalitat.

Són 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.

La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis establerts en l'Ordenança general de subvencions de 
l'Ajuntament d'Alella i en la resta de normativa aplicable en matèria de subvenciones.

4.- Destinataris.

Podran sol·licitar la subvenció les persones titulars de família nombrosa llogaters del seu domicili habitual, als quals el 
propietari repercuteix l'impost.

5.- Conceptes.

A l'efecte de l'atorgament de la subvenció, s'entendrà:

-  Domicili  habitual:  aquell  en  el  qual  estigui  empadronat  el  beneficiari  en  el  moment  de  meritar-se  la  quota 
subvencionada.

6.- Condicions i requisits.

-  Ésser titular de família nombrosa, segons normativa vigent a la data de meritació de la quota subvencionada de 
l'Impost sobre Béns Immobles, és a dir, a 1 de gener de 2016. C
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- Estar empadronat al municipi en la data de meritació de la quota subvencionada, és a dir, a 1 de gener de 2016.

- Ésser deutor privat de l'Impost sobre Béns Immobles 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.

L'import de la subvenció es determinarà prenent com a referència la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles de 
l'habitatge habitual, corresponent a l'exercici en què es publica la convocatòria,  segons estableix per als titulars de 
família nombrosa l'ordenança fiscal núm. 1 reguladora d'aquest impost.

En aquest sentit l'article 5.3 de l'OF núm. 1 estableix:

S'aplicarà l'escalat general en relació al valor cadastral per tal de calcular sobre la quota líquida el seu import.

En aquest sentit l'article 8, apartat 2.4 i 2.5 de l'OF núm. 1 estableix:

Incompatibilitat de sol·licitud de subvenció de família nombrosa amb qualsevol altra bonificació de l'ordenança fiscal 
núm. 1.

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 EUR.

8.-Convocatòria pública i 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 a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Alella, 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.alella.cat/tràmits, amb identificació mitjançant certificat digital, 
en el tràmit específic per a aquesta subvenció.

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.

- Petició concreta de subvenció.

-  Declaració  de trobar-se al  corrent  de  les  obligacions  tributàries  amb l'Ajuntament  i  la  Hisenda Pública  i  amb la 
Seguretat Social.

- Data i signatura del sol·licitant.

Per admetre a tràmit la sol·licitud, s'haurà d'adjuntar:

- Fotocòpia del títol de família nombrosa.

- La còpia del contracte de lloguer de l'habitatge habitual vigent a 1 de gener de 2016 i la còpia dels rebuts de l'any fins 
al mes anterior a la data de publicació de la convocatòria on consti expressament la repercussió de l'impost així com 
comprovant bancari del seu pagament. Si s'ha produït canvi de domicili durant l'exercici, còpia del nou contracte i còpia 
dels rebuts amb la repercussió de l'impost i comprovant bancari del pagament.

- Sol·licitud de transferència bancària per al pagament degudament complimentat i signat per l'interessat segons model 
legal.
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La presentació  de la  sol·licitud implica  l'acceptació  plena  de les bases reguladores  de la  subvenció i  l'autorització 
expressa  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 de les subvencions es resoldrà per Decret de l'Alcaldia segons l'Ordenança general de subvencions de 
l'Ajuntament d'Alella,  a proposta de la Comissió de valoració formada per l'alcalde, el/la regidor/a de Serveis a les 
Persones, i un tècnic municipal.

El termini per a la resolució serà màxim de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

10.- Incompatibilitats.

Aquesta subvenció no es podrà acumular amb la  bonificació  recollida en l'Ordenança fiscal  núm. 1,  ni  amb altres 
subvencions que sobre la quota d'aquest impost es puguin reconèixer.

11.- Crèdit pressupostari.

El crèdit d'aquesta subvenció és de 3.000 EUR i anirà a càrrec de l'aplicació 05 231 48500 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'OGT.

Es procedirà al pagament mitjançant transferència bancària al compte indicat pels beneficiaris en el model normalitzat.

L'incompliment per part dels beneficiaris de les condicions establertes en aquestes bases, produirà el reintegrament de 
les quantitats percebudes.

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 2016."

"Convocatòria.

S'aprova la convocatòria de subvencions per a l'exercici 2016 pel procediment de concurrència no competitiva.

La subvenció té per objecte que aquelles persones que sent titulars de famílies nombroses en situació de lloguer, 
puguin sol·licitar la subvenció corresponent a l'Impost sobre Béns Immobles del seu domicili habitual.

El  crèdit  d'aquesta  subvenció és de 3.000 EUR i  anirà  amb càrrec a l'aplicació  pressupostària  05  231 48500 del 
pressupost municipal vigent.

El termini per a presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria i fins al 2 de 
desembre  de  2016,  presencialment  a  l'Oficina  d'Atenció  a  la  Ciutadania  de  l'Ajuntament  d'Alella  o  telemàticament 
mitjançant la oficina virtual de tràmits (www.alella.cat/tramits).

La resolució s'ha d'adoptar en el termini màxim de tres mesos a partir de l'acabament del termini de presentació de 
sol·licituds, la qual es notificarà als interessats.
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Contra la resolució que posarà fi a la via administrativa es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en 
el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre que es consideri convenient."

Alella, 28 d'octubre de 2016
El secretari general, Félix-José Valdés Conde

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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