ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
EXERCICI 2018
Tràmit

Convocatòria subvencions IBI 2018

Servei gestor

Benestar Social. Àrea de Qualitat de Vida

Concepte

Atorgament de subvencions sobre l’import de l’Impost sobre Béns
Immobles (IBI) exercici 2018.

Resolució

Acord de la Junta de Govern Local de 23/07/2018 (aprovació de la
convocatòria). Bases publicades en BOPB 23/10/2015 i BOPB
15/09/2016

Calendari

Presentació de sol·licituds del 3 al 28 de setembre de 2018, ambdós
inclosos.

Import

L’import màxim de la subvenció serà l’equivalent al 50% de la quota
líquida de l’IBI corresponent, exclusivament, a la finca del seu domicili
habitual. L’import màxim de la subvenció serà de 400 euros.

Beneficiaris

Podran gaudir d'aquest ajut subvenció les persones que reuneixin els
requisits establerts a la base tercera, en atenció a la situació d'especial
dificultat econòmica que travessen, obligats al pagament de l'Impost
sobre Béns Immobles (IBI) de Pineda de Mar, per l'habitatge del qual
es sol·licita l'ajut.

Requisits

a) Estar empadronats al municipi de Pineda de Mar abans del dia 1
del mes de gener de l'any de la convocatòria de la subvenció.
b) Ser propietari, llogater (quan consti en el contracte d'arrendament
que l'IBI és a càrrec de l'arrendatari) o usufructuari de l'habitatge
habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l'IBI.
c) Que els subjectes passius de l'habitatge pel qual se sol·licita l'ajut no
constin com a titular cadastral, en tot el territori nacional, de cap altre
bé immoble de caràcter urbà. S'exclourà d'aquesta restricció,
únicament, la propietat d'una plaça d'aparcament al municipi, per a ús
propi.
d) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'ajuntament
i la resta d'administracions, i amb la Seguretat Social.
e) Que el conjunt dels seus ingressos bruts i dels ingressos de la resta
de les persones que convisquin en l'habitatge i hi estiguin
empadronades no superi les quanties següents:
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Nombre de persones que
conviuen a l’habitatge
1
2
3
4
5
6
7 o més
Persones discapacitades en
l’habitatge
Famílies monoparentals

Ingressos bruts màxims
SMI x 1,50
SMI x 2
SMI x 2,5
SMI x 3
SMI x 3,5
SMI x 4
SMI x 4,5
S’incrementarà el coeficient multiplicador del SMI
per 1,05 per cadascuna de les persones amb una
discapacitat superior al 33%
S’incrementarà el coeficient multiplicador del SMI
per 1,15

SMI = Salari mínim interprofessional (14 mensualitats)
Pagament

El pagament de la subvenció s'efectuarà, mitjançant transferència
bancària, en el compte corrent indicat per la persona beneficiària, una
vegada comprovat que s'ha efectuat el pagament del rebut objecte de
subvenció.

Justificació

La subvenció atorgada s’entendrà justificada la finalitat amb
l'acreditació comptable del pagament de l'impost corresponent a
l'exercici a on s'hagués concedit l'ajut.

Formularis

Model d’instància

Pineda de Mar, juliol de 2018

Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar
Tel. 93 767 15 60 - Fax 93 767 12 12
www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

[Pàg. 2 de 2]

