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1.- BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A LES PERSONES 
PROPIETÀRIES D’HABITATGES QUE ELS CEDEIXEN A LA BORSA DE LLOGUER, 
PER A L’EXERCICI  2017 
 
PRIMERA. FINALITAT 
 

Atesa la necessitat d’habitatges de lloguer a preus justos o socials per fer front a la demanda de 
gran nombre de famílies desnonades i vist que el parc d’habitatge públic és insuficient, aquestes 

subvencions tenen com a finalitat incentivar l’aportació d’habitatge privat que ajudi a mitigar el 

problema. 

 

SEGONA. OBJECTE 
 
Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió 
de subvencions de: 

 

 L’impost sobre béns immobles (IBI) dels habitatges desocupats que siguin cedits a la borsa 

de lloguer. 

 

 L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i de la taxa per les llicències 

urbanístiques per les obres d’adequació d’un habitatge buit amb la finalitat de posar-lo a la 

borsa de lloguer. 

 

TERCERA. RÈGIM JURÍDIC 
 
1. Les subvencions a les que 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, així com tenen caràcter no devolutiu. 

 

2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de 
concurrència pública no competitiva, en base a l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds. 

 

3. 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 Mataró i la restant normativa aplicable 
en matèria de subvencions. 

 

QUARTA. CONDICIONS I REQUISITS 
 
1. Poden demanar la subvenció de l’IBI descrita a l’article segon les persones propietàries 

d’habitatges desocupats de particulars o institucions i les entitats sense afany de lucre, que l’aportin 
a la borsa i que el preu del lloguer, en el moment de signar el contracte, sigui com a mínim entre un 

25% i un 30% inferior al del mercat de la ciutat. S’inclouen en aquest supòsit les persones 
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propietàries que actualment tenen cedit l’habitatge a la borsa de lloguer i compleixen el requisit 

anterior. 

 

2. Poden demanar la subvenció de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i de la 
taxa per les llicències urbanístiques descrita en l’article segon, les persones propietàries 

d’habitatges buits de particulars o institucions i les entitats sense afany de lucre que, per aportar-lo 

a la borsa hagin de realitzar obres de rehabilitació i/o d’adequació, i que el preu del lloguer, en el 

moment de signar el contracte, sigui com a mínim entre un 25% i un 30% inferior al del mercat de 

la ciutat. El temps mínim de cessió serà de 3 anys.  

 

3. En tots dos casos hauran de complir els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions i al Reial decret 887/2006, en virtut del qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei. 

 
CINQUENA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ 
 
1. Impost sobre bens immobles (IBI): 100% com a màxim en cas de lloguer durant tot l’any, o la 
part proporcional dels mesos que ha estat llogat.  

2. Impost sobre construccions, instal· lacions i obres (ICIO: 100% 

3. Taxa per les llicències urbanístiques: 100% 

 

SISENA. SOL·LICITUDS 
 

Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància 
normalitzat, al registre general de l’Ajuntament. 
 

1. Per sol·licitar la subvenció de l’IBI caldrà: 

 

a) Presentar sol·licitud on també hi consti el c/c on ingressar la subvenció. 

b) Informe favorable de la Secció d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró, conforme 
reuneix tots els requisits per obtenir la subvenció. 

 

2. Per sol·licitar la subvenció de l’ICIO i de la taxa de llicències caldrà: 
 

a) Presentar la sol·licitud. 

b) Justificar que la persona peticionària s’ha acollit a les ajudes que per aquest concepte 
concedeix la Generalitat de Catalunya, o bé informe favorable de reunir les condicions o 

requisits del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, o norma que 
el substitueixi, la qual cosa s’acreditarà mitjançant l’informe de la Secció d’Habitatge de 
l’Ajuntament. 

c) Justificar que s’ha demanat la llicència d’obres corresponent. 

d) Si la subvenció és per patologies estructurals, justificar-ho documentalment. 

 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció. 
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Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona sol·licitant el complement 

o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils i s’advertirà que la no complementació 
s’entendrà com un desistiment i implicarà l’arxiu de la sol·licitud. 
 

SETENA. FORMA I TERMINI DE LA CONCESSIÓ 
 
1. La instrucció del procediment correspon al Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge, Secció 
d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró. 
  

2. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. 

 

3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones 

interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, 
o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 

defensa dels seus interessos. 

 

4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 

5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible. 

 
VUITENA. FORMA DE PAGAMENT DE L’AJUT 
 

L’ajut es farà efectiu, un cop s’hagi comprovat el compliment dels requisits per part de la persona 
sol·licitant per esdevenir-ne beneficiària, mitjançant l’abonament de la subvenció a través de 

transferència bancària, en el compte de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària. 
 
NOVENA. RÈGIM SANCIONADOR 
 
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que 

sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei 

general pressupostària i la Llei general tributària. 

 

2. En els casos de subvencions concedides i abonades indegudament, l’Ajuntament de Mataró 
iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció, de conformitat amb la legislació vigent. 

 

DESENA. PUBLICITAT 
 
La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el web municipal (www.mataro.cat)  

 

ONZENA. NORMATIVA APLICABLE 
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En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa municipal general 
reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions i altra normativa concordant. 

 

DOTZENA. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 

En relació amb les subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges, aquestes bases 

substitueixen els articles 1 al 5 del títol I, de les normes per a la concessió d’ajuts per a realitzar 
obres de rehabilitació d’habitatges i obres de restauració i conservació de béns catalogats, que 
queden derogats.  

 

Mantenen la seva vigència els articles 6 a 9 del títol II, relatius a als ajuts per obres de restauració i 

conservació de béns catalogats. 

 


