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EDICTE
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona, en la sessió de 4 de gener de 2019,
ha aprovat la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a persones
titulars de famílies monoparentals de Girona, subjectes passius de l'impost sobre béns
immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual, que es transcriu tot seguit,
supeditada a l'aprovació definitiva de les bases específiques, aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 26 d’octubre de 2018, publicades al BOP número 213 de 7 de
novembre de 2018 per les quals es regeix aquesta convocatòria.
CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS ADREÇATS A LES
PERSONES TITULARS DE FAMÍLIES MONOPARENTALS DE GIRONA, SUBJECTES
PASSIUS DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI), CORRESPONENT AL SEU
HABITATGE HABITUAL
S’aprova la convocatòria per a l'any 2018, per al procediment de concurrència publica no
competitiva, per a que les persones titulars de famílies monoparentals de Girona puguin
presentar la sol·licitud d’ajuts econòmics a l'Impost sobre béns immobles (IBI) del seu
habitatge habitual, de conformitat amb les bases reguladores d'aquests ajuts aprovades
per la Junta de Govern Local de data 26 d’octubre de 2018 (BOP núm. 213 de 7 de
novembre de 2018).
Destinataris
Podran sol·licitar ajuts econòmics les persones titulars de famílies monoparentals
empadronades a Girona, amb dos fills o més, o amb un fill o més si aquest té reconeguda
una discapacitat igual o superior al 33% o el titular estigui incapacitat per treballar, sempre
que el titular sigui el subjecte passiu de l’IBI de l’habitatge habitual, i els ingressos anuals
de la unitat familiar siguin inferiors a:
23.027,00 € si el número de fills no excedeix de 2.
29.846,00 € si el número de fills és 3.
36.550,00 € si el número de fills és 4.
43.175,00 € si el número de fills és 5
49.749,00 € si el número de fills és 6 o superior.
Import
L’import de l’ajut econòmic serà equivalent al 60% de la quota de l’IBI de l’habitatge
habitual corresponent a l’any 2018. L’import de l’ajut econòmic no podrà excedir de 300,00
€. Quant els possibles beneficiaris siguin dos o més persones, la sol·licitud haurà de ser
signada per tots ells. En cas contrari la subvenció s’atorgarà al sol·licitant proporcionalment
(tant en percentatge com import màxim) al seu dret sobre l’immoble. Igualment l’ajut
econòmic s’atorgarà al sol·licitant proporcionalment (en percentatge i import màxim) al seu
dret sobre l’immoble, quan no tots els sol·licitants reuneixin els requisits necessaris per
tenir dret a la subvenció, o quan no tots els titulars de l’immoble tinguin dret a l’ajut.
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Sol·licitud
La sol·licitud s'haurà de formalitzar mitjançant l'imprès que es pot obtenir al portal de
tràmits de l’Ajuntament de Girona, i presencialment a les oficines municipals d'atenció als
ciutadans. Complimentada la sol·licitud, s'haurà de presentar en qualsevol de les oficines
del registre de l'Ajuntament de Girona, així com als registres de les Administracions
públiques autonòmica o estatal. També es pot enviar per correu postal dirigit a l'Ajuntament
de Girona, Pl. del Vi 1. Es pot omplir i presentar la sol·licitud amb la documentació
pertinent per internet (registre electrònic), si es disposa de certificat digital.
Termini
El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia a partir del dia següent a la publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà als 20 dies naturals comptats a
partir del dia següent de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tramitació
Per a la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que s'aporti la documentació que es
detalla a la base reguladora setena de la subvenció. La tramitació dels expedients i la seva
resolució s'efectuarà segons el que disposen les bases reguladores.
Resolució i notificació
La resolució s'ha d'adoptar en el termini màxim de dos mesos comptats a partir de
l’endemà de la finalització 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 l’ajut.
De conformitat amb la Llei 35/2006 de l'IRPF, l'import de l’ajut està subjecte a tributació en
l'Impost de la Renda sobre les Persones Físiques amb l'obligació tributària de presentar la
declaració.

