Mancomunitat de Serveis Socials Mariola

SUMARIO
Resolución de Presidencia de fecha 26-11-2020 por la que se convocan subvenciones por
procedimiento de concurrencia competitiva de acuerdo con la Ordenanza Reguladora de las
Bases para la concesión de subvenciones destinadas a sufragar parte del importe del recibo
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana del ejercicio 2019 emitido por el
Ayuntamiento de Muro de Alcoy.
TEXTO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en el BOP nº 226 de 26 de noviembre de 2020 y en la página web
de la Mancomunidad de Servicios Sociales Mariola.
1. OBJECTE
La present convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes individuals, en règim de
concurrència competitiva, destinades a sufragar part de l'import del rebut de l'impost sobre béns
immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2019 emés per l'Ajuntament de Muro de Alcoy,
exclusivament d'aquells immobles que tinguen atribuït en Cadastre l’“Ús Residencial” (V) i que
constituïsquen l'habitatge habitual de les persones beneficiàries de l'ajuda.
2. PERSONES BENEFICIÀRIES
Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones que siguen subjecte passiu de l'impost
sobre béns immobles de naturalesa urbana i reunisquen els requisits previstos en les presents
bases.
3. REQUISITS GENERALS PER A SOL·LICITAR LES AJUDES
Les persones beneficiàries hauran de complir tots i cadascun dels requisits següents.
1. Ser la persona sol·licitant la titular del rebut de l'impost de béns immobles de naturalesa
urbana de l'any 2019 del seu habitatge habitual.
Casos especials:
Quan la persona que habita habitualment aqueix habitatge no coincidisca amb el titular del
rebut de l'IBI, es podrà sol·licitar en els casos següents.
a. Separació o divorci: la persona sol·licitant serà el cònjuge al qual, per sentència
judicial ferma, corresponga l'ús habitual de l'habitatge.
b. Defunció de la persona titular del rebut de l'IBI:
podrà sol·licitar la subvenció qui siga el seu hereu/a, sempre que quede acreditat
documentalment.
c. Quan l'habitatge siga un bé de guanys o una copropietat podrà sol·licitar l'ajuda
cadascun dels cònjuges o persones copropietaris/es que residisquen habitualment en
l'habitatge objecte de la sol·licitud, en atenció al seu percentatge de cotitularitat.
2. Constar com a pagat el rebut de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana de
l'habitatge de l'exercici 2019.
3. La persona ha d'estar empadronada en l'habitatge ininterrompudament durant tot l'exercici
2019.
Plaça Matzem, 5 - 03830 - Muro del Alcoy (Alicante) N.I.F.: P0300016C
Telf.- 966516104; Fax.- 966516668; e-mail: info@mancomunitatserveissocialsmariola.es

Cód. Validación: 34YWJ2PDCPCSX7XZ5LCQ3PHY4 | Verificación: https://mancomunidaddeserviciossocialesmariola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

Consuelo Cascant Pla (1 de 1)
Presidenta
Fecha Firma: 04/12/2020
HASH: 6e815f6e0292d1620d42e46c945196a9
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4. La persona ha d'estar empadronada a Muro de Alcoy en la data de la publicació de l'extracte
de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.
5. Que el valor catastral total que figure en el rebut de l'IBI corresponent a l'exercici 2019 no
siga superior a 80.000,00 euros.
No hi haurà limitació de valor cadastral per a aquells habitatges en els quals consten
empadronats persones amb dependència i/o grau de discapacitat igual o superior al 65%,
reconeguda en el moment de la publicació de l'extracte de les presents bases, o víctimes de
violència de gènere.
6. Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, amb
l'Ajuntament de Muro de Alcoy i amb la Seguretat Social, així com per reintegrament de
subvencions.
7. Que els ingressos de la unitat familiar des de l'inici de l'estat d'alarma siguen de:

Queden exemptes de complir aquests requisits les dones víctimes de violència, i víctimes de
tràfic d'éssers humans i famílies monoparentals excepte el relatiu a les quanties limitatives de
l’IPREM.
4. IMPORT INDIVIDUAL D'AJUDA I PAGAMENT
La quantia individual de l'ajuda per a l'abonament de l'impost sobres béns immobles de
naturalesa urbana serà com a màxim de 150 euros i no podrà superar, en cap cas, l'import
pagat de la quota de l'IBI de l'any 2019, exclosos els possibles recàrrecs de constrenyiment i
interessos de demora, que no es consideraran subvencionables, com recull l'article 31 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Només podrà concedir-se una ajuda per persona sol·licitant.
En el cas que la persona sol·licitant siga copropietària de l'habitatge, l'import serà reduït en
funció del seu percentatge de propietat sobre l'immoble, excepte que la resta de propietaris/es
hi figuren empadronats/des, o, en cas contrari, que autoritzen expressament que la persona
sol·licitant perceba la totalitat de l'ajuda.
Si l'import total resultant de les sol·licituds que compleixen els requisits superara els 83.000
euros, la quantia a concedir serà prorratejada linealment i, a proposta de la Comissió Tècnica
d'Avaluació, se sotmetrà a l'aprovació de l'òrgan municipal competent, llevat que
pressupostàriament siga possible l'ampliació de la partida.
El pagament es realitzarà en el número de compte facilitat per la persona beneficiària, que
haurà de ser titular d'aquesta.
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a) Amb caràcter general, el límit 4 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples
mensual (d'ara en avant IPREM) la quantia total dels quals ascendeix a 2.151,36 €.
b) Aquest límit s'incrementarà en 0,5 vegades l’IPREM per cada membre més de la unitat
familiar.
c) En cas que algun dels membres de la unitat familiar tinga declarada discapacitat superior al
65 per cent, situació de dependència o malaltia que l’incapacite acreditadament de manera
permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat a) serà de sis
vegades l’IPREM (3.227,04 €), sense perjudici dels increments acumulats per cada membre de
la unitat familiar.
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5. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud, subscrita per la persona
beneficiària o pel seu representant legal, degudament emplenada i ajustada al model oficial que
es publica com a ANNEX I, i dirigida a la Mancomunitat de Mariola, en el termini des del 7 de
decembre al 18 de decembre de 2020.
Transcorregut el termini legal d'aprovació definitiva d'aquestes bases, regulat en la Llei 7/1985
de bases de règim local, els sol·licitants tindran un termini de 15 dies hàbils per a presentar els
documents justificatius.
La mera presentació de sol·licitud d'ajuda en aquesta Convocatòria suposa la plena acceptació
d'aquestes Bases, i el compromís del sol·licitant de complir les obligacions i deures que se’n
desprenen.
En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades,
(Reglament UE 2016/679 del parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016) i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, les dades personals facilitades seran incorporades i tractades de conformitat amb
l'activitat de tractament de dades personals.
La presentació de la sol·licitud es farà de manera telemàtica a través de la pàgina web de la
Mancomunitat Mariola, o de manera presencial en registre central de la Mancomunitat en plaça
del Matzem número 5 de Muro de Alcoy. La presentació de la sol·licitud i de la documentació
que s'acompanya serà en qualsevol de les formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La sol·licitud (ANNEX I) s'acompanyarà de la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI o document equivalent de tots els membres de la unitat familiar.
b) Autorització expressa en favor de la Mancomunitat per a accedir als oportuns esbrinaments
en els registres i arxius de l'Ajuntament de Muro, autonòmics i estatals de tota classe que
siguen necessaris per a comprovar la veracitat de la sol·licitud, entre altres, padró municipal
d'habitants, accés a dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de SUMA, de
l'Ajuntament, dades laborals de les agències de col·locació i desocupació, de Seguretat Social,
etc., tot això de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 28.2 de la Llei 39/2015. (Annex 1)
c) Fotocòpia del rebut de l'impost de béns immobles de naturalesa urbana corresponent a
l'exercici 2019.
d) Document justificatiu del compte bancari a nom de la persona sol·licitant (fotocòpia de la
llibreta d'estalvi, xec, extracte bancari o qualsevol altre document expedit per entitat financera
on consten el nom de la persona titular, NIF i IBAN).
e) En el seu cas, còpia del certificat de grau de dependència i/o de grau de discapacitat igual o
superior al 65%, i/o situació de víctima de violència de gènere, mitjançant resolució judicial o
acreditació administrativa d’aquesta situació, de conformitat amb el que es disposa en l'article
23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures per a la protecció integral contra
la violència de gènere, en la seua redacció donada pel Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de
mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d'Estat contra la violència de gènere
d'alguna de les persones empadronades en l'habitatge.
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6. DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR
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f) En els casos següents, a més s'haurà d'aportar una altra documentació addicional:
Separació o divorci: la sentència judicial ferma i el conveni regulador.
Defunció de la persona titular del rebut de l'IBI:
Si s'ha efectuat l'alteració cadastral amb posterioritat a la defunció, s'aporta còpia d'aquesta.
En cas de no haver-se realitzat, s'aportarà la documentació següent, amb la prioritat següent:
- Escriptura d'adjudicació d'herència.
- Si no es disposa d'aquesta escriptura, s'haurà d'aportar testament i registre d'últimes
voluntats.
- Si no hi haguera testament, s'aportarà la declaració d'hereus/es ab-intestato, registre d'últimes
voluntats, l'escriptura de l'habitatge i una fotocòpia del llibre de família.
Persones sotmeses a tutela o representació legal:
La sol·licitud, que es presentarà en el seu nom per qui exercisca la seua representació legal,
haurà d'anar acompanyada de sentència judicial ferma o poder notarial acreditatiu d'aqueixa
representació.
g) En cas d'habitatges amb més d'un/a propietari/a i en la qual no tots/es els propietaris/es hi
residisquen, autorització expressa de totes les persones propietàries perquè la persona
sol·licitant perceba la totalitat de l'ajuda, qui sí que haurà de complir necessàriament el requisit
1 de la present Convocatòria.
h) Fotocòpia declaració de la renda o certificat del SEPE d'ingressos o de no prestació, de tots
els membres de la unitat familiar.

En cas d'haver-se aportat documentació amb anterioritat, la persona sol·licitant haurà d'indicar
en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els citats documents, tal com es
recull en l'article 28.3 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)
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i) Qualsevol altra documentació complementària que s'estime convenient.

