
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS PER 

AL PAGAMENT DE L’IMPOST DE BENS IMMOBLES (IBI)  

A l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, 

i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Real Decret 887/2006, 

de 21 de juliol, que estableixen el marc legal pel qual es regeixen les 

subvencions,  i l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès i el Reglament per a la Gestió de les Prestacions 

Econòmiques de Vilafranca del Penedès. 

1.- Objecte 

L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediments 

de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les 

subvencions que atorgui l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès destinades a 

facilitar ajuts econòmics de l’Impost de bens immobles (IBI) i que pretenen 

ajudar a les persones amb risc d’exclusió social/ persones amb escassa 

capacitat econòmica.  

2.- Finalitat dels ajuts 

Donar suport a persones en situació de vulnerabilitat amb dificultats per a fer 

front al pagament íntegre de la quota de l’IBI. Anualment es destinarà una 

partida pressupostària a repartir entre les persones sol·licitants que reuneixin 

els requisits establerts en la respectiva convocatòria, de manera proporcional 

a la quota líquida de l’IBI.  

3.- Període d’execució 

L’ajut econòmic serà sobre la quota de l’Impost de bens immobles (IBI) de 

2021 i posteriors. L'interessat haurà de presentar la sol·licitud de l'ajut cada 

any.  

4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los  

Podran beneficiar-se d’aquest ajut les persones físiques empadronades a 

Vilafranca del Penedès que no estiguin afectades per cas de les prohibicions 

contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvenciones i que reuneixin les següents condicions:  

a) Estar empadronat/da a Vilafranca del Penedès de forma ininterrompuda, 

com a mínim des de l'1 de gener de l’any anterior al qual es presenta la 

sol·licitud d’atorgament de l’ajut.   

b) Constar com a contribuent de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa 

urbana de Vilafranca del Penedès o acrediti que suporta el pagament de 

l’Impost, l'any en el qual es sol·liciti l'ajut, per habitatge que constitueixi la 

seva residència habitual, que haurà de coincidir amb la del padró d'habitants.  



Poden, per tant, demanar la bonificació els arrendataris als quals el propietari 

repercuteixi l’import de l’Impost, si compleixen els requisits establerts, amb 

la precisió que en aquest cas es descompta del màxim d’ingressos l’import 

que paguin en concepte de lloguer de l’habitatge. 

c) En el moment de la sol·licitud de la concessió, estar al corrent de les seves 

obligacions tributàries respecte al citat impost per l'exercici anterior excepte, 

en el cas de no estar al corrent, que els Serveis Socials municipals informin 

favorablement respecte a l'atorgament de l'ajut. 

 

d) Que el patrimoni immobiliari global de les persones que conviuen en 

l’habitatge no tingui assignada una base liquidable respecte a l’IBI de 

l’exercici anterior superior a 84.200 euros. No es tindrà en compte en el 

còmput d’aquest valor patrimonial el valor corresponent a l’habitatge que es 

tingui cedit a descendents o ascendents directes de forma totalment gratuïta. 

 

 

e) Els ingressos de la persona sol·licitant i, en el seu cas, de la seva unitat 

de convivència han de ser iguals o inferiors a:  

Que el màxim dels ingressos anuals íntegres de la unitat familiar (definida 

segons la normativa de l’IRPF) siguin els següents, llevat que part dels 

mateixos provinguin de pensions compensatòries per minusvalidesa 

qualificades de gran invalidesa, els quals no es comptabilitzen per a 

determinar els esmentats ingressos de la unitat familiar:  

• En el supòsit que en l’habitatge habiti una persona, no pot 

superar l’import de 9.187,68 € anuals.  

• En el supòsit que habitin dues persones, no pot superar l’import 

de 16.193,52 € anuals.  

• Per cada persona més, s’incrementarà el límit en 4.617,36 € 

anuals.  

Si hi ha persones fins a 30 anys complerts amb minusvalidesa reconeguda 

oficialment igual o superior al 33% i/o persones a partir de 31 anys amb 

minusvalideses iguals o superiors al 65%, la renda per càpita imputable a 

aquestes persones es calcularà afegint un 50% més al valor abans esmentat 

del mòdul de renda per càpita, sense perjudici d’allò anteriorment regulat per 

als casos de gran invalidesa.  

f) En tots els casos d’aquest article, si la persona sol·licitant és titular d’un 

habitatge –a més del seu habitatge habitual- en el qual visquin els seus 

ascendents o descendents directes, no s’imputaran ingressos procedents 

d’aquest habitatge cedit si no consta que es percebi una renda arrendatícia, 

als quals efectes es podrà demanar una declaració responsable. En qualsevol 



cas aquesta finca – on no viu el titular- no podrà ser objecte de la bonificació 

motiu de l’expedient de beneficis fiscals a nom del seu titular.  

g) La percepció d’aquesta ajuda  exigeix que l’habitatge que motiva el 

pagament de l’impost l’ocupi la persona obligada al pagament, de forma 

habitual, per un període mínim anual de sis mesos.  

 

5.- Documentació a aportar:  

• Document de sol·licitud emplenat i signat, on constin les dades 

següents: 

1. Nom, cognoms, NIF de la persona sol·licitant, telèfon, adreça electrònica, 

adreça i referència cadastral. 

 

2. Declaració responsable: 

o Que l’habitatge habitual és el que es consigna a la sol·licitud. 
o De la titularitat del rebut de l’IBI. 
o D’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i 

la resta d’administracions 
o Que totes les dades que consten a la sol·licitud són certes. 

3. Autorització expressa perquè l’Ajuntament comprovi les dades de la 

sol·licitud i el compliment dels requisits per atorgar l’ajut. 

• Full de sol·licitud de transferència bancària per poder fer efectiu el pagament 

de l’ajut. NO cal aportar nova documentació bancària: 

o Si la persona sol·licitant ja ha estat beneficiària d’aquest ajut en 

convocatòries anteriors i no vol modificar el compte que havia designat. 

o Si s’autoritza el pagament de l’ajut al compte on està domiciliat el pagament 

de l’IBI (sol·licitants propietaris). 

En la resta de casos, cal aportar l’original del model adjunt, signat per la 

persona interessada o pel representant legal i validat per l’entitat bancària. 

4. En el cas que el sol·licitant de l’ajut sigui arrendatari:  

- Còpia del contracte vigent d’arrendament de l’habitatge.  

- Rebut justificatiu del pagament de l’IBI.   

 
6.- Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds:  

La presentació de les sol·licituds es podrà realitzar entre el 14 de gener i el 

15 de febrer de cada exercici pressupostari en què es convoquin aquests 

ajuts. Les sol·licituds es presentaran un cop oberta la convocatòria a través 



de l’Oficina d’atenció ciutadana, en els horaris d’obertura, o bé a la Seu 

Electrònica.  

7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació:  

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es 

requerirà al/la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a 

partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les 

esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per 

desistit de la seva sol·licitud.  

8.-Procediment de concessió:  

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents 

Bases Reguladores serà el de concessió directe.  

9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció:  

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que acompleixin els criteris 

objectius determinats a la present base, de manera proporcional a la quota 

líquida de l’IBI de l’habitatge habitual.   

10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació 

pressupostària:  

La dotació màxima destinada a aquestes subvencions s’aprovarà en els 

pressupostos de cada any, a càrrec de l’aplicació pressupostària de “Ajuts per 

a l’Impost de Bens Immobles”.  

11.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió:  

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de 

les subvencions previstes en les presents bases serà l'Àrea de Serveis a les 

Persones. L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 

l’atorgament de les subvencions és el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a 

les Persones.  

12. Forma de pagament:  

El pagament de l’import atorgat es farà efectiu mitjançant una transferència 

bancària amb independència del rebut de l’IBI. El pagament de l’impost 

s’haurà d’abonar mitjançant el procediment habitual. 

13.- Pèrdua del dret a rebre l’ajut  

Serà causa de pèrdua del dret a la subvenció:  

a) Quan s’acrediti la falsedat de les dades facilitades pel sol·licitant o la 

manca d’aportació total o parcial d’aquelles que havien de ser tingudes 

en compte per a determinar la condició de beneficiari de l’ajut.  



b) El rebre qualsevol altre ajut pel mateix concepte, per part d’altres 

Administracions Públiques, o del propi Ajuntament, que sumat al 

present, excedeixi del 100% de la quota municipal de l’Impost de Bens 

Immobles.  

c) 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.  

d) El pagament de l’Impost sobre Béns Immobles fora del període 

voluntari de pagament, llevat de motivació específica amb informe del 

departament de Serveis Socials municipals.  

 

14.- Obligacions dels beneficiaris  

Els beneficiaris s’obliguen a facilitar quanta informació els sigui requerida per 

l'Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat 

el seu atorgament.  

15.- Renúncia  

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 Vilafranca del Penedès de 

l’escrit corresponent signat pel beneficiari.  

16.- 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 preveu les bases vuitena i desena de les 

presents 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 terminis i 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, a més d’inserir una referència d’aquesta publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.- En tot el no previst en aquestes bases serà 

d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 



Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de 

desenvolupament, les bases d’Execució del Pressupost General per al present 

exercici, l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilafranca 

del Penedès i el Reglament per a la Gestió de les Prestacions Econòmiques de 

Vilafranca del Penedès. 


