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DISPOSICIONS GENERALS

Decrets de l’Alcaldia

Decret. En ús de les atribucions conferides per l’ar-
ticle 21 de la Llei de bases de règim local, l’article 13
de la Carta municipal de Barcelona i l’article 8.3 de la
Normativa reguladora de les subvencions a atorgar
per l’Ajuntament aprovades pel Consell Plenari de 15
de març de 1996, disposo:

Aprovar les bases específiques per a l’atorgament
de les subvencions que es detallen en el document
adjunt, referides als diferents impostos i taxes regu-
lats en les Ordenances fiscals.

Barcelona, 30 de desembre de 2002. L’alcalde,
Joan Clos i Matheu.

(Ref. 5720)

Annex

BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT
D’UNA SUBVENCIÓ ALS SUBJECTES PASSIUS DE
L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES I DE L’IMPOST
D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES, PER LA DOMICI-
LIACIÓ BANCÀRIA DEL CÀRREC DELS TRIBUTS

1. Aquesta subvenció s’aplicarà d’ofici per l’Institut
Municipal d’Hisenda a tots els contribuents de l’Im-
post de béns immobles i de l’Impost d’activitats eco-
nòmiques, en concepte de col·laboració social presta-
da a l’Administració tributària municipal, sempre que
es domiciliïn els rebuts dels padrons respectius
abans del mes anterior a la data del càrrec de la pri-
mera fracció domiciliada de cada tribut.

2. L’import de la subvenció serà del 2% de la quota
de l’Ajuntament, dels tributs referits.

3. La resolució sobre l’atorgament d’aquesta sub-
venció serà adoptada pel gerent de l’Institut Municipal
d’Hisenda.

4. Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida
48935-61110-9901 del sector de Serveis Generals
dels pressupostos de cada any.

5. En cas d’impagament de més de dos rebuts do-
miciliats, quedarà sense efecte la subvenció referida.

6. La subvenció de què es tracta estarà ja abonada
automàticament en els rebuts del padró dels impos-
tos esmentats.

BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIÓ SOBRE L’IMPORT DE L’IMPOST SO-
BRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES, ALS SUBJEC-
TES PASSIUS QUE UTILITZIN EN L’EXERCICI DE
LES ACTIVITATS OBJECTE DE L’IMPOST, L’ENER-
GIA SOLAR O ALTRES ENERGIES RENOVABLES

1. Poden sol·licitar la subvenció els subjectes pas-
sius de l’Impost d’activitats econòmiques que utilitzin

en l’exercici de les activitats objecte de l’impost, l’e-
nergia solar o altres energies renovables.

2. L’import de la subvenció serà del 50% de la quo-
ta de l’Impost sobre activitats econòmiques, per una
sola vegada.

3. El procediment per a la concessió de la sub-
venció s’instruirà per l’Institut Municipal del Paisat-
ge Urbà i Qualitat de Vida, i s’iniciarà a petició del
subjecte passiu interessat, en la qual haurà de
constar:
a) Nom i cognoms del sol·licitant.
b) Petició concreta de la subvenció.
c) Documentació que acrediti que s’acompleixen els

requisits expressats, d’acord amb el procediment
establert en les Normes reguladores del foment
de les activitats de la campanya municipal per a la
protecció i millora del paisatge urbà.

d) Data i signatura del sol·licitant.
4. Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida

489.03 del pressupost de l’Institut Municipal del Pai-
satge Urbà i Qualitat de Vida.

BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT
DE SUBVENCIÓ SOBRE L’IMPORT DE L’IMPOST
DE BÉNS IMMOBLES ALS SUBJECTES PASSIUS
QUE INSTAL·LIN EN ELS SEUS HABITATGES
ENERGIA SOLAR O ALTRES ENERGIES RENOVA-
BLES

1. Poden sol·licitar la subvenció els propietaris dels
immobles que, sent el seu habitatge habitual, hi
instal·lin energia solar o altres energies renovables.

2. S’exclouen de la subvenció els immobles que
estiguin inclosos en les edificacions afectades per
l’Ordenança municipal sobre captació solar tèrmica.

3. L’import de la subvenció serà del 100% de la
quota de l’Impost de béns immobles del domicili en
què s’hagi fet la instal·lació, per una sola vegada.

4. El procediment per a la concessió de la subven-
ció s’instruirà per l’Institut Municipal del Paisatge
Urbà i Qualitat de Vida, i s’iniciarà a petició del sub-
jecte passiu interessat, en la qual haurà de constar:
a) Nom i cognoms del sol·licitant.
b) Petició concreta de la subvenció.
c) Documentació que acrediti que s’acompleixen els

requisits expressats, d’acord amb el procediment
establert en les Normes reguladores del foment
de les activitats de la campanya municipal per a la
protecció i millora del paisatge urbà.

d) Data i signatura del sol·licitant.
5. Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida

489.03 del pressupost de l’Institut Municipal del Pai-
satge Urbà i Qualitat de Vida.


