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Dilluns, 17 de setembre de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda

ANUNCI

Per resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda de data 6 de setembre de 2012 es fa pública la convocatòria 
per l’any 2012, pel procediment de concurrència pública no competitiva, per a que aquelles persones vídues, majors de 
65 anys i  amb una renda inferior  a 1,5 vegades el  salari  mínim interprofessional  puguin presentar la sol·licitud de 
subvenció, corresponent al 50% de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles del seu domicili habitual, que es va 
aprovar inicialment per la Comissió de Govern municipal en data 6 de juny de 2012, es va modificar per la pròpia 
Comissió de Govern en data 20 de juny de 2012 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 de juliol de 2012), i es 
va tenir per aprovada definitivament, al no haver-se presentat al·legacions en el període d’exposició al públic, en data 25 
de juliol de 2012 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 d’agost de 2012).

Sol·licitud.  La  sol·licitud  s’haurà  de  formalitzar  mitjançant  imprès  (annex  I)  que  es  pot  obtenir  a  l’adreça  URL 
www.bcn.cat/hisenda/pdf/ca/subvenciovidus2012.pdf i a les oficines d’atenció als ciutadans municipals.

Complimentada la sol·licitud, s’haurà de presentar en qualsevol registre de l'Ajuntament de Barcelona (situats a les 
oficines d'atenció als ciutadans),  pl.  Sant Miquel,  3-5 (al  costat  de la plaça de Sant Jaume) o a l'Institut  Municipal  
d'Hisenda  de  Barcelona,  av.  Litoral,  30,  així  com  als  registres  de  les  administracions  públiques  d'àmbit  superior 
(autonòmica o estatal). També es pot enviar per correu postal dirigit a l’Institut Municipal d’Hisenda.

En les sol·licituds hi haurà de constar:

a) Nom, cognoms i NIF del sol·licitant.

b) Petició concreta de la subvenció.

c) Declaració responsable, indicant les següents circumstàncies a:

c.1: Tenir la condició de vidu o vídua a l’1 de gener de l’any 2012.

c.2: Tenir 65 anys o més a l’1 de gener de l’any 2012.

c.3: Que la quota de l’impost per la qual es sol·licita la subvenció correspon a l’habitatge habitual de l’interessat a 1 de 
gener de 2012.

c.4: Ésser subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles, o bé tenir repercutit en el lloguer la quota de l’impost en 
l’any 2012.

c.5: Haver tingut, en l’exercici 2011, uns ingressos anuals inferiors a 13.469,40 EUR, que equival a 1,5 vegades el Salari 
Mínim Interprofessional.

d) En el cas de llogaters del domicili habitual als quals el propietari repercuteixi en la renda del lloguer l’impost sobre 
béns immobles, s’haurà d’aportar el contracte de lloguer de l’habitatge i còpia de tots els rebuts de l’any 2012 on es 
reflecteixi la repercussió.

e) Autorització expressa a l’Institut Municipal d’Hisenda, per dur a termes les consultes necessàries amb les altres 
administracions públiques, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment 
dels requisits per a l’atorgament de la subvenció.

f)  Sol·licitud  de  transferència  bancària  per  al  pagament  de  la  subvenció  degudament  complimentat  i  signat  per 
l’interessat.

g) Lloc, data i signatura del sol·licitant.

Termini. El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia a partir del dia següent a la present publicació i finalitzarà el  
30 d’octubre de 2012. C
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Tramitació. Per la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que s’aporti la documentació que es detalla a la base 
reguladora vuitena de la subvenció i a l’apartat sol·licitud d’aquesta convocatòria.

La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua segons el que disposen les bases reguladores.

Resolució  i  notificació.  La  resolució  s’ha  d’adoptar  en  el  termini  màxim  de  tres  mesos  a  partir  de  l’endemà  de  
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds i es notificarà als interessats.

Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició 
en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient.

Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud 
d’atorgament de la subvenció.

ANNEX I.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 2012.

50% DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE L’HABITATGE HABITUAL A FAVOR DE PERSONES VÍDUES, 
MAJORS DE 65 ANYS.

Dades:

Cognoms Nom

DNI Telèfon Fax e-mail

Residència (domicili habitual):

Carrer Núm. Escala Pis Porta Codi Postal

DECLARO:

Que l’u de gener de 2012 tenia la condició de vidu/a i tenia 65 anys o més, que soc el titular (subjecte passiu) dels 
rebuts de l’impost sobre els béns immobles o bé soc llogater del meu habitatge habitual i tinc repercutit l’impost en el  
lloguer i  que he tingut en l’any 2011 uns ingressos anuals inferiors a 1,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional 
(13.469,40 EUR), que estic al corrent de pagament de les meves obligacions fiscals, de seguretat social i que la meva 
residència és la que consigno en la present instància.

AUTORITZO:

A l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona per dur a terme les consultes necessàries amb les altres administracions 
públiques, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades i el compliment dels requisits per a l’atorgament 
de la subvenció.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE S’ADJUNTA:

a) Dades bancàries, amb el segell de validació de l’entitat bancària, del compte on es vol percebre la subvenció: C
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Nom i cognoms del titular del compte: DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT
Les  dades  bancàries  coincideixen  amb  les 
existents en aquesta oficina.

Entitat Oficina DC Núm. Compte Signatura i segell (entitat bancària)
Data:

En el supòsit que no consti la diligència de conformitat de l’entitat bancària, s’aporta un dels documents següents:

□ Fotocòpia de les dades del talonari corresponent al compte bancari, on consti clarament que el titular del compte és 
el mateix titular que rebrà la subvenció, així com totes les xifres identificadores del compte corrent.

□ Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvis, on consti clarament que el titular de la llibreta és el mateix 
titular que rebrà la subvenció, així com totes les xifres identificadores del compte de la llibreta d’estalvis.

□ Fotocòpia de qualsevol rebut d’un tribut de l’Ajuntament de Barcelona domiciliat bancàriament, corresponent a l’any 
en curs, on consti clarament que el titular del compte o llibreta d’estalvis és el mateix titular que rebrà la subvenció, 
així com totes les xifres identificadores del compte corrent o llibreta d’estalvis.

b) En el cas de llogaters:

- Còpia completa del contracte de lloguer vigent l’u de gener de 2012.
- Els rebuts de lloguer on hi hagi reflectit l’IBI repercutit corresponent al 2012.

Per  tot  això,  als  efectes d’allò  que preveu l’art.24 del  RD  887/2006,  de  21 de juliol,  signo la  present  declaració  i 
SOL·LICITO la subvenció sobre l’import de l’impost sobre els béns immobles.

Barcelona,

SIGNATURA

D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se  
l’informa que les dades de caràcter  personal  han estat  incloses en el  fitxer  del  sistema integrat  de recaptació  de  
l’Ajuntament de Barcelona. La persona afectada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant  
l’Institut Municipal d'Hisenda, Av. del Litoral, 30, indicant en el títol de la carta o instància: Tutela de drets LOPD.

Barcelona, 7 de setembre de 2012
La secretària delegada de l’Institut Municipal d’Hisenda, Paloma González Sanz

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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