AJUNTAMENT DE L’ALBIOL

BASES PARTICULARS REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS A
PERSONES GRAVADES PER L’IBI URBÀ L’ANY 2021 QUE TINGUIN A
CÀRREC PERSONES AMB MINUSVALIA O SIGUIN FAMILIES NOMBROSES
L’Ajuntament de l’Albiol amb l’objectiu d’ajudar les persones que tenen al seu càrrec
una persona amb una disminució superior al 33% i a les famílies nombroses,
elabora aquestes bases particulars reguladores que determinaran els possibles
beneficiaris d’aquests ajuts:

PRIMERA. OBJECTE
Constitueix l’objecte d’aquestes bases l’atorgament d’ajuts econòmics a persones
que estiguin gravades per l’IBI urbà l’any 2021, empadronades en el municipi de
l’Albiol amb una antiguitat mínima de dos (2) anys anteriors a la data de la
sol·licitud, que siguin família nombrosa o que algun dels membres de la unitat
familiar tinguin una minusvàlua superior al 33% .

SEGONA. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS BENEFICIARIS I FORMA
D’ACREDITAR-LOS
1. Podran sol·licitar els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases les persones
físiques que reuneixin les condicions següents:
A) Estar empadronat al municipi de l’Albiol, amb una antiguitat mínima de dos (2)
anys de residència en el municipi anteriors a la data de la sol·licitud.
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Publicat el corresponent anunci d’exposició al públic en el BOPT de data 3-2-2021,
sense que s’hagin presentat reclamacions o al·legacions, es publica el text íntegre
de les bases reguladores.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 29-03-2021 | CVE 2021-02472 |

El Ple de la corporació en sessió plenària celebrada el dia 30 de desembre de 2020
ha aprovat inicialment les bases reguladores dels ajuts econòmics a persones que
estiguin gravades per l’IBI urbà de l’exercici 2021 que tinguin les següents
característiques: siguin famílies nombroses, un dels membres de la unitat familiar
tingui una minusvàlua superior al 33%; així com obrir un període d’informació
pública per un termini de 30 dies, a comptar des de la inserció d’aquest anunci en el
BOPT, a fi que qualsevol persona pugui fer les al·legacions que consideri pertinents
sobre aquest acord, el qual es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament.
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ANUNCI

2. Les persones físiques que vulguin acollir-se als ajuts regulats en aquestes
bases, hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament una sol·licitud,
adjuntant la documentació següent:
•
•

•
•
•

Fotocòpia compulsada del NIF/NIE en vigor.
Segons el motiu pel qual sol·liciten aquest ajut, un dels següents documents:
- Carnet de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar Social
i Família de la Generalitat de Catalunya.
- Document emès pel corresponent departament de la Generalitat de
Catalunya que acredita un percentatge de minusvàlua superior al 33%
d’un dels membres de la unitat familiar que conviuen i estan
empadronats en el domicili en relació al qual se sol·licita l’ajut
Còpia del rebut de l’IBI, que identificarà de manera indubtable la ubicació i
descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
Volant de convivència en el qual s’acrediti la residència del sol·licitant i
constin tots els membres empadronats a l’habitatge (l’ajuntament comprovarà
l’antiguitat que consta en el padró d’habitants de les persones que sol·licitin
l’ajut)
Fotocòpia del document bancari en el qual aparegui el titular del compte, que
haurà de ser el beneficiari de l’ajut, i el número de compte corrent (vint dígits)
on poder transferir l’import de l’ajut.

TERCERA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Els sol·licitants podran presentar les peticions juntament amb la documentació
acreditativa al Registre General de l’Ajuntament, abans del dia 30 de novembre de
2021
QUARTA. QUANTIA DE L’AJUT
La quantia dels ajuts regulats en aquestes bases corresponen als següents
percentatges:
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D) Estar al corrent, tant el peticionari com les persones que segons el padró
d’habitants convisquin amb ell, de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament
de l’Albiol, l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
E) No trobar-se en cap situació que impedeixi obtenir la condició de beneficiari
de subvencions públiques previstes en la normativa vigent.
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B) Que el domicili en el quan consta empadronat, constitueixi la residència
habitual, i en relació al mateix consti com a contribuent de l’impost sobre béns
de naturalesa urbana o en relació al mateix estigui obligat al pagament de l’IBI
urbà per repercussió legal d’aquest impost.
C) Compleixin una de les següents condicions:
c.1) Ser família nombrosa
c.2) Que el titular o un dels membres de la unitat familiar tingui una
minusvàlua superior al 33%, i que estiguin empadronats, tant el titular del
rebut com la persona amb minusvàlua, al municipi de l’Albiol.

•
•

CINQUENA. FORMA I TERMINI DE CONCESSIO
Els ajuts es concediran mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de forma
conjunta per a tots els beneficiaris.

L’ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte assenyalat pel
beneficiari, passats dos mesos des del pagament del darrer rebut d’IBI de l’anualitat
2021.
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La Tresoreria Municipal, abans d’ordenar la transferència bancària, verificarà el
pagament del rebut de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici pel qual es
demana l’ajut. La manca de pagament determinarà la revocació de l’ajut.
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SISENA. FORMA DE PAGAMENT DE L’AJUT
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Un 30 % en el cas de famílies nombroses
Un 20 % en el cas de persones amb una persona a càrrec amb una
minusvàlua superior al 33%
Aquests ajuts no són sumatius.

SETENA. PÈRDUA DEL DRET A REBRE L’AJUT
Serà causa de pèrdua del dret a la subvenció:
La manca de pagament de l’impost sobre béns immobles de l’exercici abans de la
data de sol·licitud de l’ajut
Rebre qualsevol altre ajut pel mateix concepte, per part d’altres administracions
públiques o del mateix Ajuntament, que sumat a aquest, excedeixi del 100% de la
quota municipal de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
La manca de comunicació a aquest Ajuntament de qualsevol modificació de les
circumstàncies que hagin estat tingudes en compte per a l’atorgament de l’ajut.
VUITENA. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida
per part de l’Ajuntament per tal de comprovar la veracitat de les dades que han
motivat l’atorgament dels ajuts.
NOVENA. REVISIÓ DELS AJUTS
L’Ajuntament pot modificar la resolució d’atorgament dels ajuts objecte d’aquestes
bases, havent concedit prèviament un termini d’audiència de deu dies al beneficiari,
en relació amb el seu contingut i condicionat en els supòsits següents:
a) Quan s’acrediti la falsedat de les dades facilitades pel sol·licitant o la manca
d’aportació total o parcial de les que havien de ser tingudes en compte per
adjudicar-li la condició de beneficiari de l’ajut.
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ONZENA. REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ PERCEBUDA
Serà procedent el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes,
juntament amb l’exigència de l’interès de demora, des del moment del pagament de
l’ajut en els casos que preveuen les bases setena i novena d’aquestes bases
reguladores.
A aquest efecte, caldrà notificar al beneficiari la resolució oportuna, fent alhora
l’advertiment exprés que, un cop transcorregut el termini d’un mes des de la
recepció de la notificació sense que s’hagin reintegrat les quantitats reclamades, es
procedirà a exigir el deute pel procediment de constrenyiment, en el termini i amb la
forma que preveu el reglament general de recaptació.
Aquestes bases particulars es publicaran juntament amb la corresponent
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament.

Contra la seva aprovació definitiva, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.

L’Albiol, a la data de la signatura electrònica

Data: 2021.03.19
11:51:34 +01'00'
Andreu Carrasco Sardà
Alcalde
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El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a l’ajut atorgat, de manera que
perd el dret a exigir-lo. La renúncia es formalitza mitjançant la presentació al
Registre General de l’Ajuntament de l’Albiol de l’escrit corresponent signat pel
beneficiari.
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DESENA. RENÚNCIA
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b) Quan el beneficiari de l’ajut que resulti obligat al pagament per repercussió legal
de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana del municipi de l’Albiol
l’any en el qual se sol·liciti l’ajut per l’habitatge que constitueixi la residència
habitual, que haurà de coincidir amb la del padró d’habitants, no justifiqui
adequadament —amb el requeriment previ de forma de l’Ajuntament— el
pagament per repercussió legal de l’impost esmentat.

