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EDICTE
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona, en la sessió de 25 de gener 2019, ha
aprovat la convocatòria per a la subvenció de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per a les
persones propietàries que posin a disposició de la Borsa de mediació per al lloguer social
de l'Oficina Municipal d'Habitatge el seu habitatge buit, que es transcriu tot seguit, que es
regeix per les bases aprovades per acord de la Junta de Govern Local de 2 de novembre
de 2018.
CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DE L’IMPOST DE
BÉNS IMMOBLES (IBI) PER A LES PERSONES PROPIETÀRIES QUE POSIN A
DISPOSICIÓ DE LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL DE
L’AJUNTAMENT DE GIRONA EL SEU HABITATGE BUIT
S’aprova la convocatòria per a l’any 2018, pel procediment de concurrència pública no
competitiva, per a les persones, físiques o jurídiques, propietàries d’habitatges desocupats
que els cedeixin a la Borsa de mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Girona.
S’inclouen en aquest supòsit les persones propietàries que actualment tenen cedit
l’habitatge a l’esmentada Borsa, de conformitat amb les bases reguladores d’aquesta
subvenció aprovades per Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2018 i publicades al
BOP núm. 216 de 12 de novembre de 2018.
Persones destinatàries
Podran sol·licitar la subvenció de l’IBI les persones, físiques o jurídiques, propietàries d’un
habitatge i que el posin a disposició de la Borsa de mediació per al lloguer social de
l’Ajuntament de Girona. S’inclouen en aquest supòsit les persones propietàries que
actualment tenen cedit l’habitatge a l’esmentada Borsa i que compleixin el requisit anterior.
Quan les possibles persones beneficiàries siguin dos o més, la sol·licitud haurà de ser
signada per totes elles. En cas contrari la subvenció s’atorgarà a la persona sol·licitant
proporcionalment al seu dret sobre l’immoble (tant en percentatge com import màxim).
Quantia de la subvenció
L’import de la subvenció serà l’equivalent al 50% de la quota de l’IBI de l’habitatge posat a
disposició de la Borsa de mediació per al lloguer social corresponent a l’any 2018.
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es financen amb càrrec a l’assignació
pressupostària 2019 144 23150 48000 Subvencions IBI Borsa Mediació (operació
220180079245) del Pressupost Municipal Exercici 2019 i s’hi destina fins a un màxim de
vint mil euros (20.000,00 €).
Sol·licitud
La sol·licitud s’haurà de formalitzar mitjançant imprès normalitzat que es pot obtenir al
portal de tràmits de l’Ajuntament de Girona, i presencialment a l’Oficina Municipal
d’Habitatge o a les oficines municipals d’atenció a la ciutadania.
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Per sol·licitar la subvenció de l’IBI caldrà:
a) Presentar la sol·licitud degudament omplerta
b) Adjuntar un document bancari on hi figuri el nom del titular i el codi de compte
corrent IBAN
c) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament de Girona i la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.
La presentació de la sol·licitud implica autoritzar a l’Ajuntament de Girona a consultar i
verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques,
les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la
presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per
a la resolució d’aquesta tramitació.
La presentació de la declaració responsable substituirà a la presentació de trobar-se al
corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social
(d’acord amb l’article 24è 4t. Del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que es va
aprovar el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).
Termini
El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació de
la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 31 de
març de 2019.
Tramitació
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectuarà segons el que disposen les
bases reguladores.

