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4.- BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ SOBRE 
L’IMPORT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT AL 
DOMICILI HABITUAL, A AQUELLES PERSONES QUE SIGUIN TITULARS DE 
FAMÍLIA MONOPARENTAL PER A L’EXERCICI 2017 
 
Primera.- 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. 
 
Segona.- 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, per als subjectes passius propietaris del seu domicili 
habitual que tinguin la condició de titulars de família nombrosa. 
 
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. 
 
3. A aquests efectes i, d’acord amb el que disposa l’article 13.2 de la Llei general de subvencions i, 
atesa la naturalesa d’aquesta, s’excepciona a les persones perceptores l’obligació continguda a 
l’article 189.2 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març. Pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Quarta.- Persones destinatàries 
 
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. 
 
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.  
 
Cinquena.- Conceptes 
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Als efectes de l’atorgament de la subvenció, s’entendrà: 
 
1. Família monoparental: el concepte que sigui d’aplicació de conformitat amb la normativa vigent 
en la data de la convocatòria de la subvenció. 
 
2. Titular de família monoparental: la persona titular de la unitat familiar a la qual s’ha reconegut la 
condició de família monoparental. 
 
3. Domicili habitual: aquell en el qual estigui empadronada la persona beneficiària en el moment de 
meritar-se la quota subvencionada. 
 
Sisena.- Condicions i documentació 
 
1. Les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits: 
 
a) Ésser titular de família monoparental, segons normativa vigent en la data de meritació de la 
quota subvencionada de l’impost sobre béns immobles, és a dir, a 1 de gener de 2017. 
 
b) Estar empadronat/da l’habitatge per al qual es sol·licita la subvenció i al municipi amb una 
antiguitat mínima de dos anys consecutius, a comptar de la data d’aprovació d’aquestes bases. 

 
c) Ésser subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles pel seu habitatge habitual a data 1 de 
gener de 2017 la persona sol·licitant o el/s/les seu/s/va/ves fill/s/es de. 
 
d) Límit de renda:  La suma de les bases imposables en l’Impost sobre la renda de les persones 
físiques dels membres de la família monoparental, no podrà superar les següents quanties:  
 
Núm. FILLS LÍMIT IMPOSABLE 
         1        SMI* x 1,5 
         2        SMI x 3 
En el cas que un o més membres de la 
família tingui un grau de discapacitat  
superior al 33 % 

S’aplicarà el tram immediatament superior al 
previst en la present taula 

En el cas que a la unitat familiar hi 
hagi alguna persona víctima de 
violència de gènere 

S’aplicarà el tram immediatament superior al 
previst en la present taula  

En el cas que un o més membres de la 
família tingui un grau de discapacitat 
igual o superior al 65%  

S’aplicarà el segon tram immediatament superior al 
previst en la present taula 

 
(* Salari Mínim Interprofessional) 
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2. Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació o subvenció mitjançant instància a la 
que acompanyaran la següent documentació: 
 
- Fotocòpia compulsada del títol vigent de família monoparental. 
 
- Certificat de convivència, fent constar que tots els membres de la família viuen en la mateixa 
finca. 
 
- Acreditació dels ingressos, amb fotocòpia de la declaració de renda de tots els membres de la 
família monoparental, llevat que a la convocatòria es substitueixi aquest requisit pel de 
l’autorització per consultar les dades directament per l’Ajuntament. 
 
3. La subvenció s’aplicarà només a l’habitatge i no es subvencionarà, si és el cas, ni l’aparcament 
ni el traster en propietat. 

 
4. L’import subvencionat ha de ser superior a 6 euros. 
 
Setena.- Quantia de la subvenció 
 
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.  
 
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  Bonificació 
Categoria general:  50% 
Categoria especial i d’honor:  70% 
 
Vuitena.- Sol·licituds i termini  
 
1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública  que s’ajustarà a allò que disposen 
aquestes bases. 
 
2. Les sol·licituds s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, dins el termini 
establert a la convocatòria pública. 
 
3. En les sol·licituds haurà de constar: 
 
a) Nom, cognoms i NIF de la persona sol·licitant. 
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b) Petició concreta de la subvenció. 
 
c) Fotocòpia del títol de família monoparental. 
 
d) Fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat, en cas que hi 
hagi membres de la família monoparental amb discapacitat o de la targeta acreditativa de la 
discapacitat. 
 
e) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i 
la resta d’administracions, així com amb la Seguretat Social. 
 
f) Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció degudament emplenada i 
signada per la persona interessada o per la seva persona representant, segons model establert a tal 
efecte. 
 
h) Data i signatura de la persona sol·licitant. 
 
4. La documentació podrà ser substituïda per una autorització específica de l'interessat  a favor de 
l’Ajuntament per consultar la informació dels registres públics de les administracions 
corresponents. Tanmateix també es podrà requerir les declaració responsable de la persona 
sol·licitant. 
 
5. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la 
subvenció. 
 
6. El període de sol·licitud serà des del dos de maig fins el 31 d’agost de 2017.  
 
7. 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.  
 
Novena.- Resolució de les sol·licituds 
 
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, el 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 2017. 
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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. 
 
Desena.- Incompatibilitats 
 
Aquesta subvenció no serà acumulable amb la bonificació o subvenció pel concepte de família 
nombrosa de l’impost sobre béns immobles, ni amb altres subvencions que, sobre la quota d’aquest 
impost, es puguin reconèixer. 
 
Onzena.- Crèdit pressupostari 
 
Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària que s’habiliti als efectes escaients i 
quedarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost municipal vigent en  
funció de la dotació. 
 
Dotzena.- Pagament 
 
1. El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents. 
 
2. 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.  
 
Tretzena.- Vigència 
 
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació.  
 
Catorzena.- 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. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i 
abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
 
Quinzena.- Publicitat 
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La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el web municipal (www.mataro.cat)  
 
Setzena.- Normativa aplicable 
 
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. 
 


