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Dimecres, 5 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

ANUNCI

Per acord del President de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de data 29 de setembre de 2016 es 
fa  pública  la  convocatòria  per  l'any  2016,  pel  procediment  de  concurrència  publica  no competitiva,  per  a  que les 
persones físiques o jurídiques que són subjectes passius de l'Impost de Béns Immobles (IBI), o que se'ls repercuteix la 
quota en els rebuts del lloguer, d'un establiment que tingui la condició d'emblemàtic, sempre i quan exerceixin en el 
mateix una activitat econòmica, puguin presentar la sol·licitud de subvenció, corresponent a l'IBI, de conformitat amb el 
Decret del President de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de data 29 de juliol de 2016 que va  
aprovar inicialment les Bases reguladores d'aquesta subvenció, publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 5 
d'agost de 2016 i que han esdevingut definitives en no presentar-se cap al·legació en el termini d'informació pública.

1. Destinataris i requisits.

Podran  sol·licitar  la  subvenció  les  persones  físiques  o  jurídiques  que són subjectes  passius  de  l'Impost  de  Béns 
Immobles d'un establiment que tingui la condició d'emblemàtic d'acord amb l'establert a la base cinquena, sempre i quan 
exerceixin en el mateix una activitat econòmica; o les persones físiques o jurídiques a les que se'ls repercuteix la quota 
en els rebuts del lloguer d'un establiment que tingui la condició d'emblemàtic, sempre i quan exerceixin en aquest una 
activitat econòmica.

2. Podran tenir igualment la condició de beneficiaris les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades,  les  comunitats  de  béns  o  qualsevol  altre  tipus  d'unitat  econòmica  o  patrimoni  separat  que,  sense tenir 
responsabilitat jurídica compleixin amb les condicions establertes al paràgraf anterior.

2. Termini i formalització de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 5 d'octubre fins el 30 de novembre de 2016.

La sol·licitud s'haurà de formalitzar mitjançant imprès que es pot obtenir a l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida (IMPUiQV), a la web de l'Ajuntament.

En la sol·licitud hi haurà de constar:

Model d'instància de sol·licitud, que inclou una declaració responsable, indicant les següents circumstàncies, referides a 
1 de gener de 2016, i en la que es digui:

• Que totes les dades que consten a la sol·licitud, i als documents que l'acompanyen, són certes.

•  Que  compleix  i  accepta  la  normativa  general  vigent  reguladora  de  les  subvencions  que  atorga  l'Ajuntament  de 
Barcelona i tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per a sol·licitar i atorgar aquests ajuts.

•  Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, i  amb la Seguretat Social i  amb Hisenda 
Municipal, en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar.

• Ésser subjecte passiu de l'Impost sobre Béns Immobles, o bé tenir repercutida la quota de l'impost en el lloguer.

• Que exerceix una activitat econòmica en un establiment que està catalogat com a emblemàtic.

•  Autorització expressa (per tal que l'Ajuntament,  directament o a través d'un ens instrumental)  del  sol·licitant  i  les 
persones  convivents  amb  aquest,  a  l'Ajuntament,  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.
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2. Documentació necessària que s'haurà d'adjuntar:

2.1)  Dades  bancàries  del  compte,  en  el  model  degudament  complimentat  i  signat  per  l'interessat  o  pel  seu  legal  
representant, perquè el pagament de la subvenció es faci mitjançant transferència. La complementació del model haurà 
d'estar  validada per  l'entitat  bancària  on estigui  obert  el  compte en què es realitzi  la transferència associada a la 
subvenció.

2.2) En el cas de llogaters d'establiments emblemàtics als quals el propietari  repercuteixi  sobre l'import  del lloguer 
l'Impost sobre Béns Immobles, caldrà acreditar aquest fet mitjançant fotocòpia del contracte de lloguer de l'establiment i  
de tots els rebuts de l'any de la quota a subvencionar, fins al mes anterior a la data de la convocatòria, on es reflecteixi 
la repercussió, o mitjançant declaració responsable del propietari de l'establiment emblemàtic en que es declari l'import 
de l'IBI repercutit.

2.3) Document que acrediti la representació legal (apoderament).

La sol·licitud de subvenció es podrà presentar a l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUiQV), 
situada a l'Avinguda Drassanes, 6-8, planta 20, o per qualsevol  altra modalitat de les previstes a la normativa del  
procediment administratiu comú.

3. Crèdit pressupostari.

Amb càrrec al pressupost de l'any 2016 i a la partida pressupostària 47900 15221 0100 es consignen 1.000.000 d'EUR 
com a import total de la convocatòria.

No es podran concedir ajuts per una quantia superior al crèdit disponible.

4. Tramitació.

Per a la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que s'aporti la documentació que es detalla en el punt 2 d'aquesta 
convocatòria.

Un cop presentades les sol·licituds,  es realitzarà una resolució provisional  que es publicarà al  Butlletí  Oficial  de la  
Província de Barcelona i s'incorporarà a la pàgina web de l'Ajuntament i de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat  de Vida amb un llistat  de persones  amb la  subvenció  atorgada,  un llistat  de persones  amb requeriments 
d'esmenes de documentació (que tindran un termini de 10 dues hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació al  
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per aportar la documentació requerida), i un llistat de persones no admeses 
a tràmit per rebre la subvenció.

La publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la resolució d'atorgament provisional obrirà un termini de 
10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació, per a la presentació d'al·legacions. El fet que els sol·licitants 
interessats no presentin al·legacions en aquest termini, suposa que hi estan conformes i la resolució provisional tindrà 
caràcter de definitiva.

Aquest supòsit restarà condicionat, si escau, a la presentació de la documentació acreditativa que s'hagi indicat en la 
publicació de la resolució provisional. Aquelles subvencions que estiguin proposades per a atorgar i als seus sol·licitants 
no se'ls hagi requerit presentar documentació acreditativa, la proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva sense 
necessitat  de notificar-la.  De la  mateixa manera que les subvencions que estiguin  proposades  per  a  denegar  per 
incomplir  els  requisits  establerts  a  les  bases  i  a  la  convocatòria,  sense  que els  seus  sol·licitants  hagin  presentat 
al·legacions en el termini establert, tindran caràcter de definitives sense necessitat de notificar-les.

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.

5. Òrgan instructor.

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
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6. Quantia de la subvenció.

Tal com es preveu a la Base setena, s'estableixen tres quanties per al pagament de la subvenció en concordança amb 
les tres categories recollides en el Catàleg de Protecció dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona inclòs 
al Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana:

- Categoria E1: Establiment de gran interès. Gaudiran d'una subvenció equivalent al 95% de la quota líquida de l'Impost 
sobre Béns Immobles.

- Categoria E2: Establiment d'interès. Gaudiran d'una subvenció equivalent al 75% de la quota líquida de l'Impost sobre 
Béns Immobles.

-  Categoria E3: Elements d'interès paisatgístic. Gaudiran d'una subvenció equivalent al 50% de la quota líquida de 
l'Impost sobre Béns Immobles.

No es podran concedir ajuts per una quantia superior al crèdit disponible.

7. Incompatibilitats.

Aquesta  subvenció  serà  incompatible  amb  unes  altres  subvencions  que  pugui  atorgar  l'Ajuntament  i/o  d'altres 
administracions pel mateix objecte en aquell exercici.

Barcelona, 29 de setembre de 2016
El secretari delegat de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, Alejandro Mateos Alonso

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