BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIVERSES PER A
PERSONES EN SITUACIONS ESPECIALS DE LA CIUTAT DE VIC
1. Objecte
 Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions a les persones que es trobin en situacions
especials, ja sigui per les seves condicions socioeconòmiqes o perquè
compleixen les condicions
que es determinen en aquestes bases.
L’atorgament de les subvencions que són regulades en aquestes bases, es
regeixen pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,
igualtat i no discriminació.
 Les persones beneficiàries poden rebre més d’una subvenció de les que es
preveuen en aquestes bases, perquè són compatibles.
 Aquestes bases són regulades per la Llei 38/2003 de 17 de novembre ,
general de subvencions, i per la normativa establerta en la Llei de bases de
règim local.
 L’òrgan competent per concedir les subvencions és la Junta de Govern de
l’Ajuntament, amb la proposta prèvia de la Comissió Informativa d’Hisenda.
2. Persones beneficiàries
 Poden ser destinatàries d’aquestes subvencions les persones que compleixin
les condicions que es defineixen en aquestes bases
3. Condicions generals


Han d’estar empadronades al municipi de Vic almenys des del dia 1 de gener
de l’any en què es sol·licita la subvenció.

 Han de complir els requisits que s’especifiquen en cada un dels supòsits de
subvencions .
 Les subvencions estan condicionades a ajudar a aquelles persones que per
les seves condicions socioeconòmiques tenen problemes per fer-se càrrec
de les seves obligacions tributàries, i per fomentar diverses activitats que
millorin l’entorn urbà,el medi ambient i la creació d’ocupació.
4. Activitats o supòsits objecte de subvenció
A. Foment de la conservació de l’entorn urbà
B. Preservació del medi ambient

1. Utilització de la deixalleria
2. Utilització del transport urbà
3. Utilització d’energies alternatives en immobles
C. Ajuts a col·lectius en situacions socioeconòmiques desfavorides
D. Famílies nombroses/ famílies monoparentals
E. Ajuts a les empreses que creïn ocupació.
F. Subvenció a l’impost de béns immobles
5. Condicions específiques.
A. Conservació i millora de l’entorn urbà
Poden gaudir d’un ajut les persones titulars dels immobles que hagin estat
objecte de restauració, renovació, estucat, pintat de façanes o altres obres
similars de millora.
La subvenció la poden sol·licitar a partir de l’any següent d’haver acabat les
obres, i han de presentar la declaració de variació de característiques a l’efecte
de l’impost de béns immobles i l’informe de l’arquitecte municipal, en el qual es
faci constar que l’obra de rehabilitació afecta la totalitat de la finca i/o que es
considera una millora urbanística.
La subvenció consisteix en una quantia del 90% de l’IBI i d’un període màxim de
tres (3) anys. Aquest període es pot minorar fins a un (1) any, segons la valoració
que el tècnic municipal faci de les obres objecte de l’ajut, i acceptades per la
Comissió d’Hisenda.
Per sol·licitar novament aquest ajut per a un mateix immoble, han d’haver
transcorregut, com a mínim, quinze (15) anys, sempre que no s’acrediti una
reforma ocasionada per força major , a criteri de la Comissió d’Hisenda.
B. Medi ambient
1. Ús de la deixalleria
 Poden sol·licitar un ajut les persones que acreditin la utilització de la
deixalleria per al lliurament de residus, sempre que procedeixin de l’habitatge
habitual, i no de locals comercials o altres immobles que pugui tenir el
contribuent.
 Per obtenir aquesta subvenció, s’ha d’acreditar els lliuraments anuals
mitjançant els tiquets corresponents expedits per la deixalleria de Vic, que
no poden excedir d’un lliurament per dia, on hi ha de constar el nom de la
persona que acredita el lliurament i el lloc de procedència, que només pot

ser l’habitatge habitual, sigui el propietari o el llogater, i no dels locals
comercials o altres immobles, encara que siguin propietat de la mateixa
persona. L’Ajuntament de Vic pot comprovar les dades aportades pel
sol·licitant abans de concedir la subvenció.
2. Transport urbà
-

També poden sol·licitar un ajut els titulars dels vehicles que acreditin
mitjançant el rebut corresponent, la compra d’abonaments de viatges del
transport públic urbà, d’acord amb l’escalat següent:


Si el vehicle té fins a 12 CV fiscals, han d’acreditar la compra de
vint abonaments de deu viatges.



Si el vehicle té de 12 a 16 CV, la compra ha de ser de trenta
abonaments de deu viatges.



Si el vehicle té de 16 a 19 CV. fiscals, la compra ha de ser de
quaranta abonaments de deu viatges.



Si el vehicle té més de 19 CV fiscals ha d’acreditar la compra de
cinquanta abonaments de deu viatges.

Si el titular del vehicle té el carnet de família nombrosa/ família monoparental,
el nombre d’abonaments exigibles es redueix a deu abonaments per a cada
categoria de vehicle.
3. Utilització d’energies alternatives
Poden gaudir d’aquest ajut les persones físiques o jurídiques que produeixin
o facin servir , per el desenvolupament de les activitats que duguin a terme
en el municipi, energia eòlica, solar o un altre tipus d’energies alternatives,
sempre que la producció sigui en instal·lacions ubicades al terme municipal,
i dediquin l’energia obtinguda a activitats pròpies que facin al municipi. El
consum d’aquest tipus d’energia ha de representar el 80% del total de
l’energia que utilitzin en les activitats que es duguin a terme al municipi, o bé
de l’energia que necessita en el seu habitatge habitual.
C. Ajuts per a col·lectius en situacions socioeconòmiques desfavorides
Per poder obtenir aquesta subvenció, s’han d’acreditar les circumstàncies
següents:
 La situació de persona jubilada o pensionista ( = o > a 65 anys) a partir de
l’1 de gener de l’any que es sol·licita la subvenció, o bé el fet d’estar aturat
amb una antiguitat mínima de quatre (4) mesos durant l’any en que sol·licita
la subvenció.
 L’import de la pensió o del subsidi d’atur, no pot excedir de l’1,5 del salari
mínim interprofessional per a la primera persona de la unitat familiar i d’un

salari mínim interprofessional per a cada una de les altres persones que
formen part de la unitat familiar.
 Han d’acreditar que la unitat familiar la compon únicament la persona
sol·licitant, la seva parella i els fills de fins a 18 anys.
 L’Ajuntament pot sol·licitar l’última declaració de renda de l’exercici anterior a
la sol·licitud de la subvenció.
 Per accedir a aquesta subvenció, la persona sol·licitant ha d’acreditar:


Ser subjecte passiu de l’impost d’un vehicle de tracció mecànica, la
potència del qual no excedeixi 16 CV fiscals.



Ser subjecte passiu de l’impost sobre béns immobles, el valor
cadastral dels quals no excedeixi els 200.000 €. En el cas que sigui
llogater ha de demostrar que a més de l’import del lloguer paga al
propietari la totalitat de l’import de l’IBI.



Esdevenir el subjecte passiu de la taxa d’entrada de vehicles a
través de les voreres per accedir a la finca o local del seu habitatge

 El sol·licitant ha de signar una declaració en què s’especifiqui el compliment
de totes i cada una de les condicions establertes.
 L’import de la subvenció és el 25% de les quotes liquidades, o bé el 90% de
les quotes quan el beneficiari estigui a l’atur sense subsidi o hagi percebut
menys de 5.000 € anuals.
 Les unitats familiars que puguin demostrar a 1 de gener de l’any en curs, que
tots els seus membres estan en situació d’atur, i que l’import que ingressen
en concepte de subsidi d’atur, és inferior a l’1,5 del salari mínim
interprofessional per a la primera persona de la unitat familiar i un (1) salari
mínim interprofessional per a cada una de les altres persones que en formen
part , tindran una subvenció del 50% de l’impost de béns immobles (IBI)
sempre que només siguin propietaris de l’habitatge habitual i que aquest
tingui un valor cadastral que no superi els dos-cents mil euros (200.000 €)
D. Famílies nombroses/ Famílies monoparentals
 Han de tenir el carnet de família nombrosa/ família monoparental , amb
vigència a partir de l’1 de gener de l’any en què es sol·liciti la subvenció.
 Han de ser subjectes passius de l’impost d’un vehicle de tracció mecànica, la
potència del qual no excedeixi de 16 CV fiscals.
 Els ingressos de la família no poden excedir l’1,5 del salari mínim
interprofessional per a la primera persona de la unitat familiar i un salari mínim
interprofessional per a cada una de les altres persones que formen part de la
unitat familiar

 La quantia de la subvenció és com a màxim, del 20% de la quota liquidada
en l’impost o la taxa.

E. Ajuts a empreses que creïn ocupació
Per poder obtenir la subvenció màxima de l’impost de béns immobles (95%), de
la finca cadastral on està ubicada l’activitat, han d’acreditar les circumstàncies
següents:
 Incrementar la plantilla amb un mínim de vint-i-cinc (25) persones més.
 Aportar documentació fefaent d’aquest increment, mitjançant els documents
d’alta a la Seguretat Social.
 No haver disminuït els llocs de treball en els tres (3) anys anteriors a la
sol·licitud de la subvenció.
 Estar al corrent de pagament d’impostos estatals, locals i de la Seguretat
Social.
F. Subvenció de l’impost de béns immobles (IBI)
F.1) Es determina una subvenció del 10% de l’impost de béns immobles als
subjectes passius que només siguin propietaris de l’habitatge habitual, i el valor
cadastral del mateix no excedeixi de 180.000 €.
Per obtenir aquesta subvenció serà necessari:
1. Fer la sol·licitud abans del 30 de novembre de cada any.
2. Acreditar que la unitat familiar o tots els membres que constin
empadronats a l’habitatge objecte de la subvenció, no tenen , en conjunt,
ingressos superiors a 30.000 €
3. Declaració jurada de que no és propietari/a d’altres béns immobles que
l’habitatge habitual, una plaça d’aparcament i/o un traster.
4. Es pagarà la subvenció quan s’hagi acreditat el pagament íntegre de
l’impost.

F.2) Es determina una subvenció de l’impost de béns immobles amb les
característiques següents:

a) Que el valor cadastral de l’immoble, destinat exclusivament a l’habitatge
habitual, tingui un valor de 40.000 € a 60.000 €, La subvenció serà del 25%
de l’impost de béns immobles.
b) Quan el valor cadastral sigui inferior a 40.000 €, la subvenció serà del 50%
de l’impost de béns immobles.
Per accedir a aquesta subvenció, serà necessari el compliment dels requisits
següents:
1. Fer la sol·licitud abans del 30 de novembre de cada any
2. Acreditar que la unitat familiar no té uns ingressos superiors als següents:
Unitat familiar d’un sol membre, 1,5 del salari mínim interprofessional. Per a
cada un dels membres de la família aquest salari s’incrementarà en un 0,25
més.
3. El sol·licitant haurà de fer declaració responsable de que no és propietari de
cap altre bé immoble, i que l’immoble pel qual demana la subvenció , és
l’habitatge habitual.
4. Es pagarà la subvenció quan s’hagi acreditat el pagament integra de l’impost.
6. Quantia màxima de la subvenció
La quantitat que es percep de la subvenció concedida és la que seguidament es
determina:
A. Foment, conservació i millora de l’entorn urbà
 S’estipula una quantitat equivalent , com a màxim del 90% de la quota de
l’impost sobre béns immobles corresponent a la finca de la qual sigui titular el
subjecte passiu i que compleixi amb les condicions anunciades a l’apartat 5.A
d’aquestes bases.
 Si les obres de rehabilitació a què es refereix l’apartat anterior afecten menys
del 50% del total de la façana o/i l’immoble, es concedeix, després d’un
dictamen previ de la Comissió d’Hisenda, una subvenció de l’import del 90%
de la quota de l’IBI per un any.
B. Preservació del medi ambient
1. Ús del transport urbà:
S’estipula una quantitat equivalent al 95% de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica , sempre que la persona sol·licitant acrediti la utilització del transport
públic urbà en la forma descrita a l’apartat B.2 d’aquestes bases.

2. Ús de la deixalleria
-

Pel que fa a la utilització de la deixalleria, les quantitats de subvenció
atorgades són:


Si s’acrediten de sis a dotze lliuraments anuals, la subvenció és
l’equivalent al 25% de la quota de la taxa de recollida de deixalles.



De tretze a vint lliuraments, la subvenció és l’equivalent al 50% de la
taxa



De vint lliuraments en endavant, la subvenció és l’equivalent al 75% de
la taxa.

3. Utilització d’energies alternatives
La quantitat de la subvenció serà equivalent al 30% de l’import del rebut de l’IBI
de l’immoble que faci servir aquest tipus d’energies alternatives.
C. Subvencions per a col·lectius en situacions socioeconòmiques
desfavorides.
La quantia de la subvenció que poden percebre els col·lectius de persones
descrits en el punt 5C d’aquestes bases és:
 Una quantitat equivalent al 25% de la quota que es liquida, de l’impost sobre
béns immobles i/o de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica ( 1 vehicle
per unitat familiar) i/o de la taxa per l’entrada de vehicles-guals, o bé el 90%
de l’import de les quotes, quan el beneficiari estigui a l’atur sense subsidi o
hagi percebut menys de 5.000 € anuals.
D. Famílies nombroses/ Famílies monoparentals
La quantia de la subvenció que poden percebre els col·lectius de persones
descrites en el punt 5D d’aquestes bases és:
 Una quantitat equivalent al 20% de la quota que es liquida, de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica ( 1 vehicle per unitat familiar) i/o de la taxa per
l’entrada de vehicles-guals, a excepció de l’IBI, que es regeix per l’Ordenança
fiscal reguladora de l’impost de béns immobles
D. Ajusts a les empreses que creïn ocupació
 Bonificació del 30% de l’IBI quan s’acrediti un increment de cinc a quinze
treballadors, amb una durada màxima de nou (9) anys.

− Bonificació del 50% de l’IBI quan s’acrediti un increment de setze a vint-icinc treballadors, amb una durada màxima de nou (9) anys.
− Bonificació del 90% de l’IBI quan s’acrediti un increment de més de vinti-cinc treballadors, amb una durada màxima de nou (9) anys.
− En aprovar la subvenció i segons el criteri de la Comissió d’Hisenda,
l’Ajuntament pot variar els anys de durada de la subvenció, segons la
repercussió en el manteniment i el nombre de llocs de treball creats per
l’empresa sol·licitant.
F. Ajuts al pagament de l’impost de béns immobles
La bonificació és equivalent el 10%, el 25% o el 50% de l’import que representi
la quota liquidada de l’impost de béns immobles.
7. Administració atorgant
Aquestes subvencions són atorgades per l’Ajuntament de Vic, el qual n’assumeix
el pagament mitjançant els seus propis fons i amb càrrec a la partida del
pressupost que s’ha d’habilitar per a l’anualitat corresponent.
8. Sol·licituds
Per optar a una subvenció, les persones interessades han de formalitzar una
sol·licitud que han de presentar al registre general de l’Ajuntament o en
qualsevol dels llocs previstos en l’article 38 de la Llei 30/ 1992 de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Els ciutadans han d’emplenar el model normalitzat de sol·licitud que l’Ajuntament
posa a disposició dels ciutadans. A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la
documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI de la persona beneficiària eventual
b) Una declaració de la persona sol·licitant, en què manifesti que està al
corrent de les seves obligacions tributàries i de tot tipus d’obligacions amb
la hisenda municipal.
c) Una declaració de la persona sol·licitant, en què manifesti que no és inclosa
en cap de les causes que la impedeixen obtenir la condició de persona
beneficiària d’una subvenció, d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
d) L’Ajuntament pot demanar l’última declaració de renda, per comprovar les
dades econòmiques aportades pel sol·licitant.
9. Termini

El període de sol·licitud començarà el dia 1 de gener i acaba el 30 de novembre
de l’any de sol·licitud de la subvenció.
10. Acceptació.
L’acceptació de la subvenció atorgada en els termes previstos en aquestes
bases, és sens perjudici del dret que té la persona beneficiària eventual
d’impugnar la resolució d’atorgament de la subvenció en els termes que estableix
la normativa vigent.
En tot cas l’Ajuntament pot reconsiderar l’import de la subvenció en funció de
l’ajut que la persona sol·licitant hagi pogut rebre d’una altra institució pel mateix
concepte. La persona beneficiària de la subvenció no pot exigir, en cap cas
l’augment o la revisió de la subvenció.
L’Ajuntament de Vic té una cura especial en l’observança de l’article 19 de la Llei
38/2003 ,de 17 de novembre , general de subvencions.
11. Pagament
Les sol·licituds que compleixin les condicions requerides en aquestes bases han
de ser aprovades amb l’ acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Vic, i
l’import atorgat s’ingressarà al compte bancari de la persona interessada que
consti en la sol·licitud, en un termini màxim de tres mesos.
12. Obligacions
Atorgada la subvenció, les persones beneficiàries estan obligades a:
-

-

-

Facilitar al departament instructor de les subvencions, la comprovació i
verificació del compliment de les condicions exigides en l’acord de
concessió i a sotmetre’s, així mateix, a les mesures de control financer
que s’escaiguin.
Comunicar al departament instructor de les subvencions, les alteracions
que suposin una modificació sobrevinguda de les circumstàncies que
justifiquen la recepció de la subvenció.
Comunicar expressament les aportacions que hagin rebut d’altres
institucions i organismes pel mateix concepte que s’ha previst en aquestes
bases, o que els hagin demanat. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar en
un termini de deu dies hàbils des de la sol·licitud o recepció d’altres
subvencions.

L’ incompliment d’aquests requisits pot ser motiu de la pèrdua de la subvenció i
si s’escau, del reintegrament de la bestreta.
13. Causes de revocació

És una causa de revocació de la subvenció atorgada, si es comprova la falsedat
de la documentació presentada per la persona interessada o, si alguna
declaració d’aquesta persona, és falsa. En aquest cas, la persona atorgant ha de
reintegrar l’import de la subvenció rebuda.
14. Vigència d’aquestes bases
Aquestes bases tenen vigència durant el present exercici 2013 i poden ser
prorrogades mitjançant un acord dels òrgans de govern de l’Ajuntament de Vic.
15. Normes supletòries
Per tot allò que no s’hagi previst en aquestes normes, regeix el que disposa
l’articulat bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament que
desenvolupa la llei de subvencions; els articles 118 i següents del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny; l’Ordenança general de subvencions, i la resta de normativa aplicable
en matèria del foment i promoció de les activitats socials i econòmiques.
Vic, 15 d’octubre de 2015

