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1. Objecte i normativa aplicable 

1.1.  L'objecte d'aquestes bases es la concessió per part de l'Ajuntament de Castellar 
del Vallès de subvencions sobre l'import de la quota integra de l'impost sobre 
bens immobles a favor de les persones que pateixin una situació econòmica mes 
desafavorida. 

1.2.  Les subvencions que regulen aquestes bases es regeixen per: 

− La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

− El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions. 

− La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del regim local. 

− El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de regim local. 

− El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 

− El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de regim local de Catalunya. 

− El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

 

2. Requisits que han de reunir les persones beneficiaries 

Podran obtenir la condició de beneficiaries de les subvencions regulades per aquestes 
bases les persones que reuneixin els requisits següents: 

a) Estar empadronades a Castellar del Vallès. 

b) Ser titulars o llogaters de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual. A 
aquests efectes s’entendrà com a domicili habitual aquell en que figuri 
empadronada la persona sol·licitant en la data d'acreditament de l'impost sobre 
bens immobles. En el cas de persones llogateres de l'habitatge, és requisit 
indispensable per poder ser beneficiaries de la subvenció que en el contracte 
d'arrendament figuri l’obligació de pagament de l'impost sobre bens immobles al 
seu càrrec. 

c) No tributar a l'impost sobre bens immobles per cap altre immoble que no sigui 
l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i un màxim d'una placa 
d'aparcament i un traster. 

d) Ser beneficiaries de la reducció de la quota contemplada en l'article 3.1 de 
l’ordenança reguladora de la taxa per recollida de residus municipals. 

e) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentada en l'article següent. 

f) No tenir deutes de naturalesa tributaria amb l'Ajuntament de Castellar del Vallès. 

 

3. Forma i termini de presentació de les sol·licituds 

3.1.  Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre de l'Oficina de Castellar del 
Vallès de l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona, des de 
la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
fins el dia que s'indiqui. 

3.2.  Les sol·licituds es presentaran conjuntament amb les sol·licituds de reducció de 
la quota contemplada en l'article 3.1 de l’ordenança reguladora de la taxa per 
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recollida de residus municipals. 

3.3. La sol·licitud, als efectes d'aquesta subvenció, haurà de presentar-se 
acompanyada de la documentació següent: 

a) El document identificatiu (document nacional d'identitat, targeta de residencia 
o numero d’identificació de persones estrangeres, o passaport) de la persona 
que signa la sol·licitud. 

b) El rebut de l'impost sobre bens immobles de l'exercici anterior, corresponent 
a l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual. 

c) Si la persona que sol·licita la subvenció es llogatera de l'immoble, haurà 
d'adjuntar fotocopia del contracte d'arrendament on consti expressament 
l’obligació de pagament de l'impost sobre bens immobles. 

3.4.  La persona sol·licitant presentarà els documents originals i una fotocopia que 
cera acarada pels funcionaris de l'oficina de recepció de la documentació. 

3.5.  La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització de la persona 
sol·licitant perquè l'ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics 
el certificat de l'Agencia Tributaria relatiu al compliment de les seves obligacions 
tributaries i el certificat d'estar al corrent de les obligacions tributaries amb 
l'ajuntament, i comprovi a la base de dades tributaries municipal els bens 
immobles de que es titular la persona sol·licitant. 

 

4. Procediment de concessió 

4.1. La concessió de les subvencions es tramitarà pels Serveis Econòmics, prèvia 
convocatòria de concurs públic aprovada per resolució de l'Alcaldia, mitjançant 
un procediment que s’iniciarà amb la sol·licitud de les persones interessades a 
que es refereix l'apartat anterior d'aquestes bases. 

4.2. La persona instructora del procediment cera la persona titular de la Regidoria de 
Serveis Econòmics. 

4.3. L'Alcaldia es l’òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que 
haurà de ser motivada, s’haurà de pronunciar no nomes sobre les sol·licituds a 
les quals es concedeix ajut, sinó també sobre les sol·licituds que s'han de 
desestimar i les que s'han de tenir per desistides. 

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment es de tres mesos. 
El termini es compta a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona. 

Les persones interessades podran entendre desestimada la seva sol·licitud d'ajut per 
silenci administratiu, si en el termini esmentat en el paràgraf anterior no reben la 
notificació de resolució del procediment. 

 

5. Quantia de la subvenció 

La quantia de la subvenció cera un import fix que es determinarà anualment a la 
convocatòria del procediment per a l'atorgament de les subvencions. 

 

6. Forma i termini de justificació 

Per tal de justificar l’aplicació de la quantitat subvencionada a la finalitat per a la que 
es concedeix, la dependència gestora iniciarà d'ofici el procediment de justificació de 
les quantitats atorgades, incorporant a l'expedient una certificació expedida per la 
persona titular de la Tresoreria municipal acreditativa del pagament dels rebuts de 
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l'impost sobre bens immobles lliurats a nom de les persones beneficiaries, o dels 
respectius titulars en cas d'immobles llogats. 

 

7. Pagament de la subvenció 

Amb la concessió de la subvenció, les persones beneficiaries tindran dret a percebre 
una bestreta de 100 per cent de la quantitat concedida. Aquest import serà aplicat 
directament pels serveis municipals de recaptació a minorar la quantia a pagar en 
concepte d'impost sobre bens immobles corresponent a l'exercici de concessió de la 
subvenció. 

 

Disposició transitòria 

Excepcionalment per a l'exercici 2014, la convocatòria del procediment per a 
l'atorgament de les subvencions que regula aquesta ordenança s’entendrà realitzat pel 
fet de la seva aprovació definitiva, el termini per a la presentació de les sol·licituds 
finalitzarà el dia 31 de gener de 2014 i la quantia de la subvenció serà de 50,00 EUR. 

Es considerarà presentada la sol·licitud de la subvenció pel fet de sol·licitar o haver 
sol ・l icita t la  redu               
es refereix l'apartat 2 de l'article 3. En el cas de persones que ja l'haguessin sol·licitat 
i fossin titulars d'un contracte d'arrendament de l'habitatge que constitueixi la seva 
residencia habitual, podran dirigir-se a les oficines municipals per aportar el contracte 
d'arrendament on s'estableix l’obligació de pagament de l'impost sobre bens 
immobles. 

 

Disposició final 

Aquesta ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva 
modificació o derogació. 
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