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BASES GENERALS REGULADORES  PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
EN RÈGIM DE  CONCURRÈNCIA  COMPETITIVA  PER AL  PAGAMENT  DE  LES
DESPESES BÀSIQUES DE LA LLAR ADREÇADES A PERSONES AMB RENDES
BAIXES 

1. Objecte i finalitat 

La  situació  socioeconòmica  de  moltes  famílies,  tot  i  comptar  amb  feines
remunerades  els  situa  en  un escenari  de  perillosa  vulnerabilitat  i  exclusió  amb
dificultats per arribar a final de mes i fer front a les despeses corrents del dia a dia.

Aquestes  bases  regulen  i  fixen  els  criteris  de  sol·licitud,  tramitació,  concessió,
cobrament  i  justificació  de  les  subvencions  que  atorgui  l’Ajuntament  de
Viladecavalls  destinades  a  poder  fer  efectives  les  despeses  bàsiques  de  la  llar
habitual (quotes de préstecs hipotecaris, lloguers, consums de subministraments de
serveis, ...) per a persones amb nivells de renda escassos. 

2. Beneficiaris 

1.-  Podran  ser  beneficiaris/àries  d’aquestes  subvencions  les  persones  físiques
empadronades  al  municipi  i  que reuneixin   les  condicions  següents,  sempre  en
referència a 1 de gener de l’exercici en el que es fa la convocatòria:

a) Ser titular d’algun dels drets següents, sobre l’habitatge:

- Dret real d’usdefruit o d’habitació.
- Dret de propietat
- Dret d’arrendament, sempre que no s’hagi produït un subarrendament

parcial. 

L’habitatge  haurà  de  constituir  el  domicili  habitual  i  que  consti,  com a  lloc
d’empadronament, al padró municipal d’habitants.

L’habitatge haurà d’haver estat donat d’alta als efectes de l’impost sobre béns
immobles i de la taxa de recollida domiciliària d’escombraries. 

b) No ser titular cadastral el sol·licitant i les persones que conviuen amb ell,
de cap altre bé immoble de caràcter urbà. S'exclou d'aquesta restricció,
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únicament, la propietat d'una plaça d'aparcament i un traster, o un espai
similar. 

c) El  conjunt  d’ingressos  del  sol·licitant  (s’utilitza  com  a  referència  1,5
vegades el SMI vigent , a partir del segon membre apliquem 0.30% sobre
l’anualitat, i anem sumant un 0,30% per cada membre imputable) del que,
segons el padró municipal d’habitants, hi convisqui , hauran de ser iguals o
inferiors al barem següent:

UNITAT FAMILIAR INGRESSOS IGUALS O INFERIORS
1 MEMBRE SMI*1.5 
2 MEMBRES SMI *1.5 *0.30
3 MEMBRES SMI*1.5*0.60
4 MEMBRES SMI*1.5* 0.90
5 MEMBRES SMI*1.5*1.20
6 MEMBRES O + SMI*1.5*1.50

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la
sol·licitud,  mitjançant  la  presentació  dels  documents  que  s’indiquen  a  l’article
següent.

3. Documentació a aportar

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 

1) Model específic de sol·licitud de subvenció (Annex 1)
2) Documentació  acreditativa  dels  ingressos  tant  del  sol·licitant  com  dels

membres de la unitat familiar que consta a padró municipal.
 Certificat de la Seguretat Social que acrediti els ingressos percebuts durant

l’any vigent en concepte de pensió o de prestació. 
 Cas de rebre una prestació no contributiva, justificant del seu import anual.
 Declaració de l’IRPF de l’exercici de l’any anterior a la sol·licitud o, en cas

de no realitzar-la, certificat negatiu d’Hisenda.
3) Contracte d’arrendament amb antiguitat mínima de tres mesos, en el cas de

llogaters que no abonen la taxa d’escombraries. 
4) Full de dades bancàries de l’interessat on es vol que es faci l’ingrés. 
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5) Declaració jurada conforme es troba al corrent de les obligacions tributàries i
amb  la  Seguretat  Social  i  que  es  compleixen  totes  les  altres  obligacions
establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.   

6) Justificant del pagament de la taxa de recollida domiciliària d’escombraries
(últim  rebut),  llevat  del  cas  dels  arrendataris  que  no  abonen  la  taxa
d’escombraries.

7) Justificant  de  pagament  dels  darrers  tres  rebuts  de  lloguer,  en  el  cas  de
llogaters que no abonen la taxa d’escombraries.

L’esmentada  documentació  s’haurà  de  presentar  en  qualsevol  de  les  llengües
cooficials de Catalunya, i anirà degudament signada pel sol·licitant, essent original
o còpia degudament autenticada.

4. Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds

El  termini  de  presentació  de  les  sol·licituds  s’establirà  mitjançant  convocatòria
oberta des del mes de febrer al novembre de l’any en curs. 

Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida, es podran presentar
telemàticament  a  través  del  tràmit  específic  disponible  al  catàleg  de  tràmits
municipal, o per qualsevol dels canals que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015,
d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques.

És farà difusió de les bases i de la convocatòria mitjançant web i revista municipal.

La  presentació  de  la  sol·licitud  de  subvenció  pressuposa  el  coneixement  i
l’acceptació de les normes que la regulen. 

5. Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà
al/a 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.
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L’Ajuntament podrà exigir qualsevol altre document administratiu que consideres
convenient en relació amb les sol·licituds presentades.

6. Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases serà
el de concurrència competitiva.

L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al BOP.

7.- Imports de la subvenció

La quantia màxima de l’ajut serà de 350 euros.

8. Crèdit i partida pressupostària 

La partida pressupostària on s’imputaran els imports de les subvencions serà la
corresponent a Ajuts socials, 1/2310/48000 i s’habilitarà anualment.  

9. 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 aquestes bases serà el Departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Viladecavalls. 

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per la  comissió de
valoració de manera mensual i estarà formada per les següents persones:

 La coordinadora de l’àrea de serveis socials.
 El secretari municipal.

Aquesta comissió emetrà un informe i l’instructor del procediment realitzarà una
proposta de resolució i ho elevarà a l’òrgan responsable de la resolució.

L’òrgan  responsable  de  la  resolució  del  procediment  per  a  l’atorgament  de  les
subvencions serà l’alcaldessa.  
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10.  Termini de resolució i de notificació

Totes les sol·licituds presentades s’aniran resolent de manera gradual en un termini
no superior als dos mesos a comptar des de que entra la sol·licitud. 

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats  en un  termini  màxim de deu dies  des  de  la  data  d’aprovació  de  la
resolució, d’acord amb allò previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

La denegació de l’ajut serà notificada als interessats. 

11. Obligacions dels beneficiaris

Són  obligacions  dels/les  beneficiaris/àries  d’aquests  ajuts,  destinar-los  a  les
despeses bàsiques de la llar. A més caldrà que: 

1. Estiguin  al  corrent  de les  seves  obligacions  tributàries  i  amb la  Seguretat
Social.

2. Se sotmetin a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi
la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els
sigui  requerida  en  l’exercici  de  les  actuacions  anteriors  i  en  relació  a  la
subvenció concedida.

3. Aquest ajut està subjecte a l’obligació de ser declarat a l’impost de la renda
de les persones físiques.

12. Forma de pagament

El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà un cop acordada mitjançant
transferència bancària, prèvia comprovació de l’abonament de l’últim rebut de la
taxa de recollida d’escombraries del domicili habitual i en els supòsits de contractes
de lloguer,  que no tinguin aplicada la  taxa,  caldrà  que s’aportin  els  tres rebuts
últims del lloguer. 

13. Justificació
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L’ajut concedit queda justificat amb la presentació, en el termini de presentació de
sol·licituds especificat en la convocatòria, del document acreditatiu del pagament
de l’últim rebut de la taxa de recollida d’escombraries del domicili habitual, llevat
dels arrendataris que no abonin la taxa, els quals hauran acreditat el pagament dels
últims tres mesos de lloguer.

14. Compatibilitat amb d’altres subvencions

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.

Tanmateix,  l’import  total  de les subvencions rebudes per la  mateixa finalitat  no
podrà superar el seu cost total. .

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

15. Publicitat de les subvencions concedides

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat,
amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la
quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes
subvencionats  i  els  participants  en  cada  projecte  o  programa  subvencionat,
conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a
través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

16. Causes de reintegrament 

1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció,
l’import definitiu  d’aquesta sigui  inferior  a l’import pagat,  el/la  perceptor/a
estarà obligat a reintegrar l’excés. 

2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi
percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles
que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de
l’objectiu  de  l’activitat  o  del  projecte;  per  incompliment  de  l’obligació  de
justificar  en  els  terminis  establerts;  per  resistència  o  obstrucció  a  les
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actuacions  de  comprovació  i  de  control  financer  i  en  els  altres  supòsits
previstos en la normativa de la llei general de subvencions. 

3. Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat
o part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des
del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la
procedència del reintegrament.

17. Règim jurídic supletori

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són 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  aquest  exercici,  la  Llei  39/2015,  d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
demés legislació concordant. 

Aquestes  bases  reguladores  seran  vigents  fins  que  no  s’aprovin  altres  que  les
deroguin expressament.
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