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Segons el que disposa l’article 30 de la referida Llei 13/2006, de 27 de juliol, les prestacions
econòmiques d’urgència social tenen la finalitat d’atendre, entre altres, necessitats puntuals
de subsistència, i concretament l’alimentació, la vestimenta i l’allotjament.
La mateixa Llei 13/2006, en el seu article 30.3, estableix que les situacions d’urgència social
són valorades pels serveis socials d’atenció primària de les entitats locals.
Per tot el que precedeix, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Establir les següents prestacions econòmiques d’urgència social:
1.- AJUTS AL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
Es concedirà un ajut sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles en relació al
domicili d’empadronament de la persona física sobre la qual recau l’obligació de pagar
l’impost, ja sigui per tenir la condició de contribuent, ja sigui perquè se li repercuteix per raó
de la legislació d’arrendaments urbans o altres normes o contractes relatius a l’habitatge, i
que es trobi en alguna de les següents situacions:
Per a persones en situació d’atur:
-

50 % de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles, quan la persona s’integra en
una unitat familiar en què tots els seus membres es troben en situació d’atur i tenen dret
al subsidi corresponent, sense rebre cap altra renda.

-

100 % de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles, quan la persona s’integra en
una unitat familiar en què tots els seus membres es troben en situació d’atur i no tenen
dret al subsidi corresponent, ni a cap altra renda. En cas que també sigui beneficiari de
la bonificació prevista a l’article 5.3 de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre Béns
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L’equip de govern té la voluntat d’establir aquestes prestacions per tal de garantir la
subsistència econòmica i facilitar el compliment de les obligacions tributàries dels ciutadans
amb aquest Ajuntament.

Data 13-11-2018

L’article 6.4 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions Econòmiques de Caràcter
Social, estableix que les Entitats Locals tenen capacitat per establir prestacions
econòmiques d’urgència social, d’acord amb les competències que els corresponen en
matèria d’assistència social primària.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ECONÒMIQUES

B

“PROPOSTA D’ACORD D’ESTABLIMENT DE PRESTACIONS
D’URGÈNCIA SOCIAL PER A L’EXERCICI 2018 I SEGÜENTS

A

El Ple municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 26/10/2018 ha aprovat la següent
ordenança:

Immobles (bonificació del 25 % per a famílies nombroses), l’ajut serà del 75 % de la
mateixa quota.

-

Per a famílies monoparentals
-

30 % de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles als titulars de família
monoparental

Per ser beneficiari d’aquest ajut, les persones interessades hauran de presentar la
corresponent sol·licitud juntament amb la documentació que es detalla a continuació:
-

Títol de família monoparental expedit pel Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya
Per als propietaris, escriptura o rebut de l’IBI
Per als llogaters, contracte de lloguer o document que obliga a fer-se càrrec de l’impost.
Volant històric de convivència

Aquest ajut podrà ser compatible amb d’altres que es preveuen en aquest acord.
Per a famílies nombroses amb contracte de lloguer
-

30 % de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles als titulars de família
nombrosa que per raó del contracte de lloguer hagin d’assumir l’IBI.

Per ser beneficiari d’aquest ajut, les persones interessades hauran de presentar la
corresponent sol·licitud juntament amb la documentació que es detalla a continuació:
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-

Certificat d’inscripció als serveis públics d’ocupació amb una antiguitat superior a 2
mesos.
Si és el cas, certificat negatiu de la Seguretat Social conforme no es té dret a cap
prestació.
Declaració jurada de no percebre cap altra renda llevat de la prestació per atur.
Per als propietaris, escriptura o rebut de l’IBI.
Per als llogaters, contracte de lloguer o document que obliga a fer-se càrrec de l’impost.
En cas de ser estudiant cal acreditar-ho mitjançant el certificat del centre on es cursen
els estudis.
Declaració IRPF de l’any anterior a la sol·licitud de tots els membres de la unitat familiar
o certificat negatiu expedit per l’Agència Tributària.
Volant històric de convivència

Data 13-11-2018

-
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Per ser beneficiari d’aquest ajut, les persones interessades hauran de presentar la
corresponent sol·licitud juntament amb la documentació que es detalla a continuació:

B

No es concediran aquests ajuts a persones integrades en una unitat familiar en la qual la
renda disponible de l’any anterior a la sol·licitud sigui superior a 12.600,00 euros.

A

No es computaran, a efectes d’aquest ajut, els membres de la unitat familiar que estiguin
estudiant o en alguna situació anàloga.

Es concedirà un ajut equivalent al 50 % de la quota de la taxa d’escombraries en relació al
domicili d’empadronament al llogater sempre que se li repercuteixi el rebut per raó de la
legislació d’arrendaments urbans o altres normes o contractes relatius a l’habitatge, i que es
trobi en alguna de les següents situacions:
-

Persona major de 65 anys
Pensionista
Títol de família nombrosa
Títol de família monoparental
Persona amb grau de discapacitat reconegut de com a mínim el 60 %, sempre que la
renda disponible de la unitat familiar de l’any anterior a la sol·licitud sigui inferior a
12.600,00 euros anuals.

Per ser beneficiari d’aquest ajut, les persones interessades hauran de presentar la
corresponent sol·licitud juntament amb la documentació que es detalla a continuació:
-

Document públic acreditatiu de l’edat, en cas de ser majors de 65 anys.
Resolució d’invalidesa i/o resolució de grau de discapacitat
Títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya.
Títol de família monoparental expedit pel Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya.
Certificat emès per l’òrgan competent on consti el grau de minusvalidesa reconegut.
Contracte de lloguer, o altre document, on consti la repercussió en el llogater de la
taxa.
Declaració IRPF de l’any anterior a la sol·licitud de tots els membres de la unitat
familiar o certificat negatiu.
Volant històric de convivència

Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti
improcedent la bonificació, ho hauran de comunicar a l’Ajuntament per tal que es pugui
liquidar la taxa.

A
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2. AJUTS AL PAGAMENT DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES

Pàg. 3-4

S’estableix un ajut del 50% de l’IBI pels dos anys posterior a la compra d’una habitatge per
part d’una persona que tingui menys de 30 anys, l’habitatge adquirit passi a ser l’habitual, i
tingui menys de 90 m2 de superfície útil.
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Per a famílies joves que adquireixen habitatges

Data 13-11-2018

-

Títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya
Contracte de lloguer o document que obliga a fer-se càrrec de l’impost
Volant històric de convivència
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-

S’estableix un ajut a les empreses per la signatura de contractes indefinits. Aquest ajut
s’atorga a empreses amb seu social a la Palma de Cervelló que hagin estat creades dins
C/ Sant Cristòfol, s/n
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3. ALTRES AJUTS

Cal procedir a la publicació als efectes previstos a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
això és:
- Sotmetre aquest procediment a informació pública durant un termini de 30 dies ens els
termes establerts per l’article 86 de la Llei de règim jurídic de les Administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
- Informar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant el termini d’exposició pública
no es produeixen al·legacions i que es procedirà en aquest cas a la seva publicació en la
forma normativament adequada.
RECURSOS PROCEDENTS
Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via administrativa i
pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.
La Palma de Cervelló, 29 d’octubre de 2018
L’alcalde

https://bop.diba.cat
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Xavier González Alemany
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TERCER.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes municipal, al web municipal i al Butlletí
Oficial de la Província.”
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El pagament dels ajuts es realitzarà per compensació o devolució de les quantitats pagades
com a tribut.

Data 13-11-2018

El conjunt dels ajuts previstos en aquest acord, en unió a altres bonificacions, no podrà
superar la quota líquida de l’impost corresponent. Aquests ajuts es concediran mentre hi
hagi partida adequada i suficient en el corresponent pressupost de despeses.
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SEGON.- Totes les sol·licituds s’hauran de presentar durant l’any pressupostari i seran
valorades periòdicament pels Serveis Socials i resoltes per acord de la Junta de Govern
Local.

A

dels dos anys anteriors a l’any de la sol·licitud. L’import de l’ajut és de 1.000 euros per
treballador/any natural/jornada completa. Hi haurà una reducció proporcional de l’ajut en cas
de reducció d’algun dels elements. L’ajut es sol·licitarà al llarg del mes de gener en relació
als contractes de l’any anterior.
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