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Jsa/csm
Exp.: S.P. 3447/20 General 251/19
Ass: Aprovació modificació de les bases reguladores d’ajuts socials sobre 
determinades figures tributàries per a persones que necessiten d’un suport econòmic

ANUNCI

Per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 26 de noivembre de 2020, es 
va aprovar, per unanimitat, el següent acord:

PRIMER.- Aprovar la modificació de les bases reguladores d’ajuts socials sobre 
determinades figures tributàries per a persones que necessiten d’un suport econòmic, 
que es transcriuen a continuació:

BASES REGULADORES D’AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINADES FIGURES 
TRIBUTÀRIES PER A PERSONES QUE NECESSITEN D’UN SUPORT ECONÒMIC.

PRIMER: OBJECTE

1. Constitueix l’objecte d’aquestes bases l’atorgament d’ajuts econòmics sobre les 
figures tributàries que s’exposen a continuació, i destinats a persones residents en el 
municipi de la Roca del Vallès que necessiten d’un suport econòmic
2. Les figures tributàries sobre les quals es podrà demanar ajut econòmic són:
-  Impost sobre béns immobles.
-  Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
-  Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
-  Taxa de serveis de recollida i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids.
-  Taxa de serveis de subministrament d’aigua.
-  Contribucions especials.

SEGON. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS BENEFICIARIS

Podran sol·licitar els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases les persones físiques 
que reuneixin les condicions següents:
1) PER A TOTES LES SOL.LICITUDS:

A) Estar empadronat al municipi de la Roca del Vallès, amb una antiguitat mínima 
de 1 any de residència en el municipi anterior a la data de la sol·licitud.

En cas que en la data de sol·licitud el sol·licitant estigues empadronat en un altre 
municipi, es valorarà la possibilitat d’incloure la seva sol·licitud d’ajuda, sempre i quan 
el fet imposable de l’impost es produís en el moment que el sol·licitant estigues 
empadronat al municipi de la Roca del Vallès.

B) Constar com a contribuent o estar obligat al pagament del tribut del qual es 
demana ajut en el municipi de la Roca del Vallès.

C) En cas de desnonament de la vivenda habitual, es podran presentar els rebuts 
tributaris si aquest s’ha produït durant l’any tributari corresponent a la 
convocatòria oberta.

2) PER DEMANAR AJUTS SOBRE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE 
NATURALESA URBANA
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A) L’habitatge constitueixi la residència habitual, tingui un valor cadastral inferior a  
100.000€  i coincideixi amb la del padró d’habitants.

B) No pot constar com a contribuent, ni el sol·licitant ni les persones que 
convisquin amb ell, de cap altre immoble, en aquest o en un altre municipi, 
excepte per una plaça d’aparcament i/o traster en aquesta població amb un 
valor cadastral màxim de 6.000 euros.

3) PER  DEMANAR AJUTS SOBRE L’IMPOST SOBRE VEHICLES  DE   TRACCIÓ 
MECÀNICA
A) Que el contribuent sigui el propietari del vehicle sobre el que es vol obtenir 

l’ajut.

B) Es podrà demanar l’ajut per aquest concepte d’un màxim de 2 vehicles que 
siguin propietat de la unitat familiar.

4)  PER DEMANAR AJUTS SOBRE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

A) La transmissió efectuada constitueixi l’habitatge habitual del contribuent. i 
coincideixi amb la del padró d’habitant

B) No pot constar com a contribuent ni el sol·licitant ni les persones que 
convisquin amb ell de cap altre immoble en aquest o en un altre municipi, 
excepte per una plaça d’aparcament i/o traster en aquesta població.

5) PER  DEMANAR AJUTS SOBRE LA TAXA DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
A) Només seran bonificables els trams 1 i 2 de la taxa contributiva. Per tant queda 

exclosa qualsevol bonificació o subvenció en els possibles cànons i taxes 
d’altres organismes o administracions que suporti aquest impost.

6) PER DEMANAR AJUTS SOBRE LA TAXA DE SERVEI DE RECOLLIDA I 
ELIMINACIÓ D’ESCOMBRERIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS
A) Que l’habitatge constitueixi la residència habitual, tingui un valor cadastral 

inferior a 100.000€ euros i coincideixi amb la del padró d’habitants.

B) No pot constar com a contribuent, ni el sol·licitant ni les persones que 
convisquin amb ell, de cap altre immoble, en aquest o en un altre municipi, 
excepte per una plaça d’aparcament i/o traster en aquesta població amb un 
valor cadastral màxim de 6.000 euros.

7) PER DEMANANR AJUTS SOBRE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS

A) Només podran ser objecte d’ajut els interessos meritats durant l’exercici corrent 
fruit del fraccionament o aplaçament que es sol·liciti i concedeixi pel 
pagament de contribucions especials que afectin a habitatges.

B) Els habitatges referits en el punt anterior han de constituir la    residència 
habitual i tenir un valor cadastral inferior a 100.000€ euros i coincideixi amb la 
del padró d’habitant.
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C) No pot constar com a contribuent, ni el sol·licitant ni les persones que 
convisquin amb ell, de cap altre immoble, en aquest o en un altre municipi, 
excepte per una plaça d’aparcament i/o traster en aquesta població amb un 
valor cadastral màxim de 6.000 euros.

TERCER: CRITERIS DE VALORACIO I BAREMACIO

Les sol·licituds es valoraran segons criteris econòmics, familiars i socials.

1) Criteris econòmics
El percentatge de renda disponible sobre la renda màxima mensual fixada serà el 
que determini els punts obtinguts per aquest criteri.
Per calcular la renda disponible s’aplicarà la següent fórmula:
R ( MUF ) = [(A/12)]-B
A: és la suma dels ingressos anuals obtinguts de tots els membres de la unitat familiar 
de convivència durant l’any anterior i s’obtindran de la declaració de la renda de l’any 
anterior.
B: és l’import que la unitat familiar destina cada mes al pagament de la primera 
vivenda, sigui lloguer o hipoteca, amb un límit màxim que s’establirà en cada 
convocatòria a partir del  IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya que 
anualment publica la Generalitat de Catalunya, en la llei de Pressupostos), i segons la 
zona A3 corresponent a la zona geogràfica on es troba La Roca del Vallès, a efectes 
d’aplicació del Pla per al dret a l’habitatge.
Per calcular la renda màxima mensual s’aplicarà la següent taula:

En les diferents convocatòries d’aquests ajuts, aprovades per Junta de Govern Local, 
s’especificarà l’import econòmic segons el SMI vigent en el moment de la 
convocatòria. 
La valoració econòmica i la seva puntuació s’obtindran en calcular el percentatge de 
renda disponible respecte a la renda màxima mensual fixada, i posteriorment 
relacionant aquest percentatge amb punts, aplicant la següent fórmula i segons el 
següent quadre:  

Renda màxima mensual en base a tipus d'unitat de convivència
1 membre 1 SMI
2 membres 1,5 SMI
3 membres 1,8 SMI
4 membres 2,1 SMI
5 membres 2,4 SMI
6 membres 2,7 SMI

Percentatge de renda disponible respecte a la renda 
màxima mensual fixada

PUNTUACIÓ
Inferior al 16,6% 6
Entre el 16,7% i el 33,3% 5
Entre el 33,4% i el 50% 4
Entre el 50,1% i el 66,6% 3
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Percentatge = renda disponible/renda màxima x 100

2) Criteris familiars
La puntuació per criteris familiars serà:  Tenir la consideració oficial de família 
nombrosa o família monoparental.
CRITERIS FAMILIARS PUNTUACIÓ
Família monoparental 1 punt
Família nombrosa 1 punt
MÀXIM PUNTS APARTAT FAMILIAR 2punt

3) Criteris socials
La puntuació per criteris socials serà sempre d’ofici, i de caràcter extraordinari.
CRITERIS SOCIALS PUNTUACIÓ
Valoració extraordinària en casos socials valorats 
d'ofici pels Serveis Socials municipals

Fins a 5 punts

Un cop valorades les sol·licituds, els ajuts es regularan segon el següent barem:

PUNTS TIPUS REDUCCIO
6 punts o més Reducció del 98%
5 punts Reducció del 80%
4punts Reducció del 60%
3 punts Reducció del 40%
2 punts Reducció del 20%
1 punt o menys Sense Reducció

QUART : CONVOCATÒRIA
Serà la Junta de Govern Local l’òrgan encarregat d’ aprovar la convocatòria dels ajuts, 
establint, com a mínim, el termini de presentació de sol·licituds, documentació 
acreditativa necessària per a concórrer en el procés, la informació del SMI i 
lloguers/hipoteques màximes que s’utilitzarà per a realitzar la baremació de les 
sol·licituds, els impresos normalitzats per la convocatòria, si escau, així com el crèdit 
disponible
Els impostos o taxes pels quals es podrà sol.licitar ajuts podran ser les de l’any en curs 
o les de l’any immediatament anterior, en cas que no s’hagi realitzat convocatòria a 
aquell efecte.   Aquest extrem haurà d’estar establert en la convocatòria corresponent.
.  
FORMA D’ACREDITAR ELS REQUISITS

Entre el 66,7% i el 83,3% 2
Superior al 83,4 1
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La Junta de Govern local, en la convocatòria corresponent, especificarà la 
documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen. En tot cas, i amb 
caràcter general es demanarà: 

A) Impres normalitzat, aprovat per la Junta de Govern Local
B) Autorització a l’Ajuntament, a poder accedir, de manera electrònica, a tota 

aquella informació de caràcter econòmic i familiar per la tramitació de la 
peticiósi el sol.licitant ho desitja.  Aquesta facultat haurà de ser autoritzada per 
tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

C) Declaració de la darrera renda sobre les persones físiques de tots els membres 
de la unitat familiar de més de 16 anys, o certificat negatiu si escau.  Si es 
beneficiari d’una pensió no contributiva, document acreditatiu dels ingressos 
percebuts per aquest concepte.

D) Document acreditatiu de ser família nombrosa o monoparental
E) Fotocòpia del NIF/NIE en vigor del contribuent de l’impost o taxa del qual es 

sol·licita l’ajut.
F) Còpia de 2 rebuts de lloguer o d’hipoteca de la residència habitual del 

sol.licitant
G) Copia dels rebuts abonats de l’impost o taxa pels quals es sol.licita ajut. 
H) L’Ajuntament adjuntarà, a petició del sol.licitant, el volant d’empadronament en 

el qual s’acrediti la residència del sol·licitant i en el qual constin tots els 
membres empadronats a l’habitatge, i on quedi acreditada l’antiguitat de 
residència en el municipi.

I) Fotocòpia del document bancari en el qual aparegui el titular de compte, que 
haurà de ser el beneficiari dels ajuts, i número de compte corrent amb l’ IBAN 
on poder transferir l’import dels ajuts.

J) Declaració jurada de l’interessat conforme les dades presentades reflecteixen 
la realitat.

L’ajuntament pot comprovar en qualsevol moment les condicions que han donat peu a 
l’ajut. Igualment, amb la sol·licitud d’aquests ajuts, el sol·licitant autoritza l’ús de les 
seves dades personals en tot allò que sigui necessari per a la  gestió dels ajuts
La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les bases per part de tots els 
membres de la unitat familiar.

CINQUÈ. QUANTIA DE L’AJUT

El percentatge que es concedeixi s’establirà en funció de la dotació pressupostària 
existent en el moment de l’atorgament i serà el mateix per a tots els beneficiaris que 
compleixin els requisits assenyalats a la base segona, segons el barem reflectit en 
l’esmentada base. Els ajuts estaran referits al principal dels impostos i mai als 
recàrrecs o interessos de demora que el contribuent pogués tenir per aquell impost.
La suma de tots els ajuts rebuts per un sol beneficiari no serà, en cap cas, superior a 1 
vegada el SMI

SISÈ. FORMA I TERMINI DE CONCESSIÓ

Els ajuts es concediran o denegaran mitjançant acord de la Junta de Govern Local a la 
vista dels informes tècnics necessaris.

SETÈ. FORMA DE PAGAMENT DE L’AJUT i JUSTIFICACIO

L’ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte assenyalat pel 
beneficiari, en el termini màxim de tres mesos des de l’acord de concessió.
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La Tresoreria Municipal, abans d’ordenar el pagament de l’ajut, verificarà el pagament 
del rebut de l’impost o taxa pel qual es demana l’ajut, mitjançant els rebuts pagats dels 
impostos o taxes pels quals es demanava l’ajut, aportats en la sol·licitud, que seran 
considerats els documents acreditatius justificatius de la despesa. 
Els perceptors estan obligats a comunicar a l’ajuntament que s’ha produït alguna 
causa de modificació o extinció de l’ajut. De la mateixa manera, l’ajuntament pot 
comprovar en qualsevol moment les condicions que han donat peu a l’ajut. 
El sol.licitant autoritza a l’Ajuntament a demanar dades de caràcter personal , 
necessàries per a la gestió dels expedients, a l'administració tributària, a les entitats 
gestores de la Seguretat Social i a altres entitats públiques, a efectes fiscals i de 
control de les prestacions.

VUITÈ. PÈRDUA DEL DRET A REBRE L’AJUT

Serà causa de pèrdua del dret a l’ajut:
-  Rebre qualsevol altre ajut o bonificació pels mateixos conceptes, per part 

d’altres administracions públiques o del mateix Ajuntament.
- La manca de comunicació a aquest Ajuntament de qualsevol modificació de les 

circumstàncies que hagin estat tingudes en compte per a l’atorgament de l’ajut.

NOVE. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per 
part de l’Ajuntament per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat 
l’atorgament dels ajuts.

DESÈ. REVISIÓ DELS AJUTS

La revisió dels ajuts de la convocatòria correspon a l’òrgan competent i, prèvia 
comunicació a la part interessada, podrà efectuar-se d’ofici. La revisió d’ofici 
s’efectuarà quan l’òrgan competent tingui coneixement de circumstàncies susceptibles 
de modificar el dret als ajuts de la convocatòria  de les condicions que determinen el 
seu reconeixement i fixació de la quantia.

ONZÈ. RENÚNCIA

El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a l’ajut atorgat, de manera que perd 
el dret a exigir-lo. La renúncia es formalitza mitjançant la presentació al Registre 
General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’escrit corresponent signat pel 
beneficiari.

DOTZÈ. REINTEGRAMENT DE L’AJUDA PERCEBUDA

Serà procedent el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, 
juntament amb l’exigència de l’interès de demora, des del moment del pagament de 
l’ajut en els casos que preveuen les bases vuitena i desena d’aquestes bases 
reguladores.
A aquest efecte caldrà notificar al beneficiari la resolució oportuna, fent alhora 
l’advertiment exprés que, un cop transcorregut el termini d’un mes des de la recepció 
de la notificació sense que s’hagin reintegrat les quantitats reclamades, es procedirà a 
exigir el deute pel procediment de constrenyiment en el termini i amb la forma que 
preveu el reglament general de recaptació.
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TRETZÉ. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Amb  la  presentació  de  la  instància  de sol·licitud dels ajuts de la convocatòria a 
l’Ajuntament, la part interessada dona el seu consentiment al tractament de les dades 
de caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que són necessàries per a la 
tramitació del corresponent expedient, d’acord amb la normativa vigent.

CATORZÉ:  PUBLICITAT
Es comunicarà a la Base Nacional de Subvenciones la convocatòria així com la 
concessió d’aquests ajuts.

SEGON.- Publicar aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Província, en la web 
municipal i en el tauler d'anuncis de la corporació per a la seva informació pública 
durant el termini d’un mes.

TERCER.- Aquestes Bases quedaran definitivament aprovades de no haver-hi 
reclamacions ni al·legacions durant el tràmit d’informació pública.

QUART.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis i Atenció a les persones i a la 
Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

La Roca del Vallès, a 2 de desembre de 2020

L’Alcalde
Albert Gil Gutierrez

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 1a397e9361104459a1ba181a92503d67001 Data document: 02/12/2020

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 1

Albert Gil i Gutiérrez 04/12/2020 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

		2020-12-09T13:41:39+0100
	Certificat gestor d'expedients




