BASES
REGULADORES
PER
A
L’ATORGAMENT
D’UNA
SUBVENCIÓ
DESTINADES A ATENDRE DETERMINADES DESPESES DE
L’HABITATGE HABITUAL DE PERSONES AMB EL TÍTOL DE
FAMÍLIA MONOPARENTAL.
Primera.- Objecte, finalitat i persones destinatàries
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament
a través de l’àrea de serveis socials destinades a pal·liar despeses de l’habitatge a
persones físiques amb el títol de família monoparental amb la finalitat que puguin pal·liar
despeses de l’habitatge següents:
Despeses de subministraments bàsics com aigua, gas i electricitat i el correcte
funcionament de les instal·lacions bàsiques així com de l’alta de consum d’energia
elèctrica, l’escomesa d’aigua o la contractació de gas a l’habitatge habitual i rebuts
d’hipoteca i lloguer.
Segona.-Requisits dels beneficiaris i documentació
Les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits:
-Ésser titular del carnet de família monoparental en vigor, segons normativa vigent
-Estar empadronat, ser propietari o copropietari de l’habitatge per al qual es
sol·licita la subvenció o bé ser llogater de l’habitatge pel qual es sol·licita la
subvenció.
Les persones beneficiàries hauran de sol·licitar la subvenció mitjançant instància a la que
acompanyaran la següent documentació:
-Per acreditar-la la capacitat econòmica: El nivell de renda de la unitat familiar s’obtindrà de
la suma de les bases imposables de la declaració de la renda del darrer any fiscal liquidat
de cadascun dels membres de la unitat familiar computables, així com els imports dels
seus membres en concepte de pensió d’aliments o pensions, prestacions o ajuts que no
constin a la declaració de l’IRPF.
-Títol en vigor que acrediti la condició de família monoparental o bé l’autorització a
l’Ajuntament perquè n’extreguin un.
-Certificat d’empadronament al municipi de Castellví de Rosanes o bé autorització a
l’Ajuntament perquè n’extreguin un.
-Còpia de l’escriptura que acrediti la titularitat o cotitularitat de l’habitatge o bé contracte de
lloguer vigent.
-Que les persones sol·licitants que no hagin estat beneficiàries d’una prestació econòmica
individual en concepte de despeses de lloguer o hipoteca durant l’any de la convocatòria.

-No estar compresa en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
-Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament i la resta d’administracions, així com amb la Seguretat Social.
-Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció degudament
emplenada i signada per la persona interessada o per la seva persona representant.
Tercera.- Quantia de la subvenció
La quantia dels ajuts d’aquesta convocatòria variarà en funció dels ingressos de la unitat
familiar.
De conformitat amb la base segona per al càlcul de l’import de la subvenció correctament
justificada es tindran en compte els percentatges següents en funció de la renda de la
unitat familiar:
TRAM 1

TRAM 2

TRAM 3

Ingressos
De 60.000
35.000 €
Import subvenció

€

a De 35.000
20.000 €

€

a Inferior a 20.000 €

30% import justificat 50% import justificat 70% import justificat
fins un màxim de fins un màxim de fins un màxim de
400 €
500 €
600 €

S’atorgaran subvencions a totes les persones que compleixin els requisits establerts en les
presents bases.
En el cas de que les demandes de subvenció superin la quantitat establerta en la
convocatòria, es procedirà a la seva redistribució proporcional entre les persones
beneficiàries.
Quarta.- Sol·licituds i termini
El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública que s’ajustarà a allò que
disposen aquestes bases.
Les sol·licituds s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, dins el
termini establert a la convocatòria pública.
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la
subvenció.

Cinquena.- Resolució de les sol·licituds
La instrucció del procediment correspon als Servei Socials de l’Ajuntament de Castellví de
Rosanes.
La Comissió Tècnica és l’òrgan col·legiat encarregat de l’estudi i valoració de les
sol·licituds de les persones beneficiàries, i estarà conformada per la tècnica de Serveis
Socials, la Tècnica d’Administració General i el regidor de Benestar Social i Igualtat de
Gènere.
Efectuada la valoració per la Comissió abans esmentada, s’elevarà la proposta a l’òrgan
competent.
El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la
sol·licitud.
La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones
interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini
d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà
desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció.
Sisena.- Crèdit pressupostari i pagament de la subvenció
Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària 1 / 2 3 1 / 4 8 0 2 2 del
pressupost municipal de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes per a l’exercici 2019 amb un
import màxim de 3.500 euros i quedarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i
adequat al pressupost municipal en funció de la dotació.
El pagament de la subvenció es farà al compte corrent indicat per la persona beneficiària
de la subvenció al compte corrent indicat en la sol·licitud un cop que l’òrgan competent
aprovi la justificació
Setena.- Termini i forma de justificació.
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de
desembre de 2019.
2.-· La forma de justificar la subvenció serà la presentació d’una instància a l’Ajuntament
per part de la persona beneficiària de la subvenció acompanyada de l’acreditació del
pagament de les despeses objecte de la subvenció fins a, com a mínim, l’import atorgat.

Vuitena.- Vigència.
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació.
Novena.- Règim sancionador.
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim
sancionador que sobre sancions administratives que estableix la normativa aplicable en
matèria de subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària.
2. L’Ajuntament de Castellví de Rosanes iniciarà un procediment de reintegrament de la
subvenció concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent.
Desena .- 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.
Onzena.- Normativa aplicable.
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa
municipal general reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions i l’Ordenança de Subvencions de
l’Ajuntament de Castellví de Rosanes.

