DECRET
1318/2018 de 9 de febrer
Assumpte: Convocatòria subvencions pel domicili habitual, per a famílies monoparentals, per a
l’exercici 2018
Òrgan: Ingressos
Expedient: 10/2017

Antecedents
1.- En data 22 de desembre de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar definitivament
les bases reguladores de concessió de subvencions pel domicili habitual, per a famílies
monoparentals, per a l'exercici 2018.
2.- El text íntegre d’aquestes bases va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) de data 29 de desembre de 2017.
Fonaments de dret
Primer.- L’article 17.3.b) de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions,
estableix que la norma reguladora de les bases de subvencions concretarà els requisits que hauran
de complir les persones beneficiàries per a l’obtenció de la subvenció.
Segon.- L’article 20.8 de la Llei general de subvencions manifesta que, en aplicació dels
principis recollits en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) operarà com a sistema
nacional de publicitat de les subvencions. A tals efectes, i per a garantir el dret de la ciutadania a
conèixer totes les subvencions convocades en cada moment i per a contribuir als principis de
publicitat i transparència, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat publicarà en la
seva pàgina web els següents continguts:
a) Les convocatòries de les subvencions.
b) Les subvencions concedides, indicant la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al
qual s’imputin, la persona beneficiària, quantitat concedida i objectiu o finalitat de la subvenció.
No seran publicades les subvencions concedides quan la publicació de les dades de la persona
beneficiària pugui ser contrària al respecte i la salvaguarda de l’honor, la intimitat personal o
familiar de las persones físiques i hagi estat previst en la seva normativa reguladora.
Mitjançant la present resolució l’Ajuntament de Mataró convoca la concessió de les subvencions
citades, així com dóna compliment a l’obligació de donar-ne publicitat, d’acord amb el marc
jurídic vigent.
En ús de les facultats que m’atorga el Decret d’Alcaldia 8832, de 6 d’octubre de 2017, de
delegació de competències,
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RESOLC
CONVOCAR la concessió per part de l’Ajuntament de Mataró, en règim de concurrència
competitiva, de les subvencions regulades a les bases corresponents, pel domicili habitual, per a
famílies monoparentals, per a l'exercici 2018, aprovades per l’acord plenari de data 22 de
desembre de 2017 i publicades al BOPB de data 29 de desembre de 2017.
DETERMINAR l’extracte de la convocatòria de les subvencions esmentades, per publicar a la
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), de la manera següent:

Primer. Persones beneficiàries:
Podran sol•licitar la subvenció les persones titulars de família monoparental que constin com a
propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili
habitual i que no superin els llindars de renda de la família. Aquests llindars s’estableixen en
funció del número de fills que viuen al domicili i si els ingressos econòmics de la família superen
el salari mínim interprofessional en 1,5 o 3 vegades. En aquest aspecte es té present si alguna de
les persones integrants de la unitat familiar pateixen algun grau de discapacitat o han estat
víctimes de violència de gènere.
També podran sol•licitar-la les persones titulars de família monoparental en els casos en què la
condició de propietari/a, copropietari/a o usufructuari/a recaigui en un/a dels seu/s/va/ves fills/es
que també convisquin en l’habitatge pel qual es demana la subvenció.
Segon. Finalitat:
La finalitat d’aquestes subvencions és eliminar la possible discriminació de les persones titulars
de família monoparental respecte les destinatàries de la bonificació establerta a l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI), per als subjectes passius propietaris del seu
domicili habitual que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.
Tercer. Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament a les persones titulars de família
monoparental d’una subvenció sobre l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns
immobles corresponent al seu habitatge habitual.
Quart. Bases reguladores:
Les bases per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de Mataró, en règim de
concurrència competitiva, pel domicili habitual, per a famílies monoparentals, per a l'exercici
2017, aprovades per l’acord plenari de data 22 de desembre de 2017, han estat publicades al
BOPB de data 29 de desembre de 2017.
Cinquè. Quantia:
Les persones interessades poden sol•licitar una subvenció en la quota de l’IBI, amb un màxim de
200 euros, per a les famílies monoparentals que ho sol•licitin.
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Aquest import es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de sol•licituds
presentades se superi la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per a aquesta
subvenció. Donat el cas, s’haurà d’establir un prorrateig de les ajudes entre totes les persones
beneficiàries d’aquesta subvenció.
El percentatge de bonificació serà en funció de les categories regulades en la legislació vigent.
Percentatge
Categoria general:
Categoria especial i d’honor:

Bonificació
50%
70%

L’import màxim per sol•licitud es realitzarà en funció del total de les peticions presentades de la
partida existent per aquest programa, que és de 19.000,00 euros. Aquesta despesa anirà a càrrec
de la partida núm.310900.231420.48000 (Ajuts individualitzats IBI i altres tributs) del pressupost
ordinari vigent.
Sisè. Termini de presentació de les sol•licituds:
El període de sol•licitud serà des del 2 de maig fins el 31 d’agost de 2018.
Setè. Resolució i pagament:
1. La instrucció del procediment correspon al Servei d’Ingressos de l’Ajuntament de Mataró, que
emetrà l’informe tècnic pertinent, el qual serà objecte d’estudi i valoració per part de la Comissió
creada a tal efecte i composta pels següents membres: la cap del Servei d’Ingressos, la cap de la
Secció de la Gestió Tributària, i la cap del Servei de Benestar Social.
Efectuada la valoració per la Comissió abans esmentada, s’elevarà la proposta a l’òrgan
competent per resoldre per raó de la quantia, d’acord amb el que estableixen les Bases
d’execució del pressupost vigent.
2. El termini màxim per a la resolució serà el 31 de desembre de 2018.
3. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.
4. El pagament de la subvenció s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el compte de
l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària, una vegada comprovat que s’ha efectuat el
pagament del rebut objecte de la subvenció.
Vuitè. Dret a l’honor, a la intimitat familiar i a la pròpia imatge
L'article 20.8.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que no
seran publicades les subvencions concedides quan la publicació de les dades de la persona
beneficiària per raó de l'objecte de la subvenció pugui ser contrària al respecte i a la salvaguarda
de l'honor, la intimitat personal o familiar de les persones físiques en virtut d'allò establert per la
Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, i hagi estat previst en la seva normativa reguladora.
A l'empara del precepte citat, així com d'acord amb els articles 7 i 8 de la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les subvencions concedides en
virtut de les presents bases no seran publicades.

Decret 1318/2018 de 9 de febrer

-3-

DONAR TRASLLAT del present decret a la Intervenció General d’aquest Ajuntament.

Regidor Delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern
Juan Carlos Jerez Antequera
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En dono fe,
La Lletrada del Servei p.d.
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
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