Extracte de l’acord de Junta de Govern de data 9 de novembre de 2020 de
l'Ajuntament de Cassà de la Selva per la qual es convoca una subvenció a famílies
monoparentals, sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles
corresponent al domicili habitual.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text
complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/519652)
Primer. Objecte
L’objecte d’aquestes bases es regular l’atorgament de subvencions, per un import que
pot ser l’equivalent al 30% de la quota líquida de l’impost sobre bens immobles i amb un
límit de 200€, corresponent a l’habitatge habitual, als titulars del carnet de famílies
monoparentals que son subjectes passius de l’impost, sempre que els ingressos anuals
de la unitat familiar no superi 2,75 vegades l’IPREM (14 pagues)
Segon. Beneficiaris
Podran sol·licitar la subvenció les persones físiques titulars del carnet de família
monoparental que son subjectes passius de l’impost com a propietaris de l’immoble i
sempre que es tracti del seu habitatge habitual.
La suma total dels ingressos de la unitat familiar no ha de superar 2,75 vegades l’IPREM
(14 pagues)
Els sol·licitants, en la data de meritació de la quota a subvencionar, han de complir els
següents requisits:
a) Ser titulars del carnet de família monoparental.
b) Únicament podran estar empadronats a l’habitatge pel qual es sol·licita la subvenció,
les persones que consten al carnet de família monoparental i els familiars de primer
grau.
c) Ser titular de l’habitatge habitual amb un màxim d’una placa d’aparcament i un traster
incorporats.
d) Ni la persona sol·licitant, ni cap persona que visqui a l’habitatge i hi estigui
empadronada, no podrà disposar d’altres immobles urbans.
e) Que el sol·licitant, juntament amb el conjunt de persones empadronades amb ell, han
de tenir uns ingressos que no superin 2,75 vegades l’IPREM (14 pagues)
f) Esser subjecte passiu de l’Impost sobre els Béns Immobles pel seu habitatge habitual,
en la data de meritació de la quota subvencionada. A mes a mes, en aquest cas,
l’empadronament al domicili habitual per al qual es demana la subvenció, s’haurà de
perllongar almenys durant el període compres entre l’1 de gener de la quota a
subvencionar fins a la data de formalització de la sol·licitud.
g) Els sol·licitants, en la data de presentació de la seva sol·licitud, han d’estar al corrent
de les obligacions fiscals amb L’Ajuntament, la resta d’Administracions Públiques, i amb
la Seguretat Social. La presentació de declaració responsable substituirà a la
presentació dels certificats de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries i amb la
Seguretat Social.
Tercer. Bases reguladores

La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases aprovades pel Ple, en sessió
de data 30 d’abril de 2020 i publicades al BOP número 128, de 31 de juliol de 2020
Quart. Quantia
1.- El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió d’aquestes subvencions
objecte de la present convocatòria serà de 10.000€, compartits amb les subvencions
adreçada a persones jubilades, sobre la quota líquida l’Impost sobre Béns Immoble
corresponent al domicili habitual.
Anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 100 2310 48001 500 2310 48005.
L’import atorgat en el marc d’aquestes subvencions per a cada sol·licitant serà
l’equivalent al 30% de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles de l’exercici, i
amb un límit de 200€, corresponent a l’habitatge habitual.
2.- No es poden concedir ajuts per sobre del crèdit pressupostari disponible. En el cas
que del nombre de sol·licituds rebudes es derivi una quantia d’ajuts superior al crèdit
disponible, es prorratejarà proporcionalment aquest crèdit entre totes les sol·licituds.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
A la web municipal es publicarà el model de sol·licitud normalitzat. El termini de
presentació de sol·licituds serà del 16 de novembre al 29 de novembre de 2020, ambdós
inclosos

