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BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES INDIVIDUALS PER A l'ABONAMENT DE L'IMPOST SOBRE 
BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA. 
 
1. Objecte. 
 
Aquesta  convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes individuals, en règim de concurrència 
competitiva, destinades a sufragar part de l'import del rebut de l'Impost sobre béns immobles de 
naturalesa urbana de l'exercici 2016 emès per aquest ajuntament, exclusivament per a aquells 
immobles que tinguen atribuït en Cadastre l’”Ús Residencial” (V) i constituïsquen l'habitatge habitual 
de les persones destinatàries de l'ajuda.  
 
2. Crèdit disponible. 
 
El crèdit màxim que destina l'Ajuntament per al finançament d'aquesta convocatòria serà de 
600.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 82/20/17 “Ajudes Pagament IBI” del 
pressupost municipal de 2017.  
 
3. Naturalesa jurídica i règim aplicable. 
 
Les ajudes que es concedisquen tindran el caràcter de subvenció i es regiran, en allò no disposat en 
aquesta convocatòria, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la seua 
normativa de desenvolupament, així com per la Base 27 de les d'execució del pressupost vigent 
publicades en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del dia 13 de gener de 2017.  
 
4. Beneficiaris/àries. 
 
Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes ajudes les persones que siguen subjectes passius de l'Impost 
sobre béns immobles de naturalesa urbana i reunisquen els requisits previstos en aquestes bases. 
 
5. Requisits generals per a sol·licitar les ajudes. 
 
Els/les beneficiaris/àries de les ajudes hauran de complir tots i cadascun dels següents requisits: 
 
1. Ser la persona sol·licitant la titular del rebut de l'Impost de béns immobles de naturalesa urbana 
de l'any 2016 de l'habitatge habitual (o, si escau, la tutora legal del titular), estar-hi empadronada l'1 
de gener 2016 i estar empadronada en el municipi d'Elx en el moment de la publicació de l'extracte 
d’aquestes bases. Quan l'habitatge siga un bé de guanys  podrà sol·licitar l'ajuda qualsevol dels 
cònjuges que complisca els requisits, i s’abonarà l'ajuda a favor de la persona titular del rebut. En el 
supòsit de separació o divorci, l'ajuda podrà ser sol·licitada per tots dos cònjuges, i haurà d'acreditar 
cadascun d'ells el pagament de la seua part corresponent. 
 
2. Constar com pagat o fraccionat el rebut de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana de 
l'habitatge habitual corresponent a l'exercici 2016. 
 
3. Que el/la sol·licitant estiga al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
així com per reintegrament de subvencions. 
 
4. Que el valor cadastral total que figure en el rebut de l'IBI corresponent a l'exercici 2016 no siga 
superior a 35.000,00 euros. No existirà limitació de valor cadastral per a aquells habitatges en què 
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consten empadronades persones amb dependència reconeguda o víctimes de violència de gènere 
amb ordre de protecció o sentència judicial. 
 
 
5. Que els ingressos bruts anuals de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, que a la 
data de publicació d’aquestes bases habiten en l'habitatge objecte d’aquesta convocatòria 
(quantificats per la Base imposable general de l'IRPF de l'any 2015), no superen l'Indicador públic de 
renda d'efectes múltiples (IPREM) anual de 2014 (7.455,14 euros), ponderat amb el nombre de 
membres de la unitat familiar o de convivència segons els següents índexs correctors: 
 
 
 Amb dependents o víctimes de violència de 

gènere 

Nombre de 
membres 

Índex corrector 
IPREM 

Ingressos anuals màxim 
Índex corrector 
IPREM 

Ingressos anuals 
màxim 

1 1,4 10.437,20 1,6 11.928,22 

2 1,7 12.673,74 1,9 14.164,77 

3 2,0 14.910,28 2,2 16.401,31 

4 2,3 17.146,82 2,5 18.637,85 

5 (o més) 2,6 19.383,36 2,8 20.874,39 

 
Es considera unitat familiar o de convivència  la persona o conjunt de persones que viuen 
habitualment en el mateix domicili, acreditat segons el volant d'empadronament amb independència 
de llaços de parentiu, afinitat o amistat. 
 
Quan algun dels membres de la unitat familiar, la renda del qual és computable, perceba ingressos 
subjectes a IRPF però no tinga obligació de presentar declaració, serà la informació facilitada per 
l'AEAT sobre aquests ingressos o imputacions íntegres la que constituirà la renda familiar o part 
d'ella, minorant-se aquests ingressos, si escau, i a fi de no provocar situacions de greuge comparatiu 
amb els declarants d'IRPF, fins a 3.700 € corresponents a despeses deduïbles del rendiment del 
treball per a la totalitat de membres sense obligació de declarar. 
 
6. Import individual de l'ajuda i pagament. 
 
La quantia individual de l'ajuda per a l'abonament de l'Impost sobres béns immobles de naturalesa 
urbana serà com a màxim de 100 euros, i no podrà superar, en cap cas, l'import pagat de la quota de 
l'IBI de l'any 2016, exclosos els possibles recàrrecs de constrenyiment i interessos de demora, que no 
es consideraran subvencionables. En el cas que la persona sol·licitant siga copropietària de 
l'habitatge, l'import serà reduït en funció del seu percentatge de propietat sobre l'immoble, excepte 
que la resta de propietaris/àries hi figuren empadronats/ades. 
 
En aquells casos en què en l'habitatge objecte de l'ajuda figuren empadronades persones amb 
dependència reconeguda, l'import màxim de l'ajuda serà de 150 euros. 
 
El pagament es realitzarà en el número de compte facilitat per la persona beneficiària. Només podrà 
concedir-se una ajuda per sol·licitant. En el cas que l'import total de les sol·licituds que compleixen 
els requisits supere els 600.000 euros, la quantia a concedir serà prorratejada linealment mitjançant 
acord de la Junta de Govern una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds i a 
proposta de la Comissió Tècnica establida en la Base novena, llevat que pressupostàriament siga 
possible l'ampliació de la partida. 
 
7. Termini i lloc de presentació de sol·licituds. 
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La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, es presentarà en qualsevol de les oficines 
municipals d'atenció ciutadana (OMAC) que disposa l'Ajuntament, o en qualsevol de les formes 
arreplegades en l'article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en el període comprés entre l'1 de març i el 15 de maig de 2017.  
 
8. Documentació a presentar. 
 
a) Imprés de sol·licitud de l'ajuda, que inclourà declaració responsable d'estar al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i en el pagament d'obligacions per 
reintegrament de subvencions. Aquesta sol·licitud podrà emplenar-se i/o descarregar-se 
informàticament en la web municipal (www.elche.es) o, directament, en qualsevol oficina municipal 
d'atenció ciutadana. 
 
b) Autorització expressa de tots els membres de la unitat familiar o de convivència majors de 16 anys 
perquè l'Ajuntament d'Elx puga realitzar les consultes necessàries en l'Agència Tributària i en la 
Seguretat Social amb la finalitat de comprovar els requisits precisos per a obtenir l'ajuda. 
 
c) Fotocòpia del DNI del sol·licitant (NIE en cas d'estrangers) i dels majors de 16 anys de la unitat 
familiar o de convivència. 
 
d) Fotocòpia del rebut de l'Impost de béns immobles de naturalesa urbana corresponent a l'exercici 
2016. Si no se’n disposa, podrà obtenir-se en qualsevol oficina municipal d'atenció ciutadana en el 
moment de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda. 
 
e) Document justificatiu del compte bancari a nom de la persona sol·licitant (fotocòpia de la llibreta 
d'estalvi, xec, extracte bancari o qualsevol altre document expedit per entitat financera on consten el 
nom de la persona titular, NIF i IBAN). 
 
 
f) Si escau, còpia del certificat de grau de dependència o ordre de protecció o sentència judicial amb 
declaració de víctima de violència de gènere d'alguna de les persones empadronades en l'habitatge. 
 
g) Qualsevol altra documentació complementària que s'estime convenient. 
 
9. Procediment de tramitació. 
 
L'Ajuntament incorporarà a l'expedient el certificat d'empadronament on es farà constar tots els 
membres de la unitat familiar o de convivència que figuren en l'habitatge objecte de la sol·licitud. 
 
L'òrgan competent per a l'aprovació d’aquesta convocatòria i per a la concessió de les ajudes és la 
Junta de Govern Local, a l'empara d’allò que es regula a l'article 127.1.g) de la Llei 7/1985, de Bases 
de Règim Local i la Base 27 de l'execució del pressupost vigent. No obstant això, la concessió de les 
ajudes es delega en la tinent d'alcalde d'Hisenda i Contractació, en ser una competència delegable, 
segons allò que es regula a l'article 127.2 del precitat text legal. 
 
La valoració i resolució de sol·licituds i la resolució i incidències es realitzaran per una Comissió 
Tècnica d'Avaluació composta pel coordinador de l'Àrea Econòmica i Financera, el cap del Servei de 
Gestió Tributària, la cap de la Secció d'Imposició Immobiliària, el cap del Servei d'Intervenció i la cap 
del Servei de l'OMAC.  
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La concessió i desestimació, si escau, s'efectuarà per Decret de la tinent d' alcalde d'Hisenda i 
Contractació, prèvia proposta d’almenys tres dels membres de la precitada comissió tècnica. La 
proposta contindrà la relació de sol·licitants per als/a les quals es proposa la concessió de l'ajuda o, si 
escau, la relació de sol·licituds desestimades i la motivació de la desestimació. La documentació 
justificativa de la despesa realitzada estarà subjecta a Informe de fiscalització prèvia,  que s'unirà a la 
proposta de la Comissió. El termini de resolució serà de tres mesos a partir de la finalització del 
termini de presentació de sol·licituds. 
 
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions, o no s'acompanye la documentació que 
d'acord amb aquestes bases resulte exigible, es requerirà  la persona interessada perquè en el 
termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si 
així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució sobre aquest tema. 
 
10. Justificació. 
 
Les ajudes queden justificades amb la incorporació a l'expedient dels certificats d'abonament dels 
rebuts de l'Impost de béns immobles de naturalesa urbana corresponent a l'exercici 2016.  
 
11. Publicitat. 
 
Aquesta convocatòria es publicarà en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, en el Tauler  
d'Edictes de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal. Es publicarà un extracte de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant. 
 
12. Recursos. 
 
Contra l'acord de concessió o de denegació de la subvenció cal interposar recurs de reposició 
potestatiu en el termini d'un mes davant la Junta de Govern Local, o ser impugnat directament 
davant l'òrgan jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l'endemà a la recepció de la notificació.  
 
13. Compatibilitat. 
 
Les subvencions concedides per l'Ajuntament d'Elx seran compatibles amb altres ajudes per a la 
mateixa finalitat atorgades per altres administracions o entitats, sempre que el seu import, inclosa la 
que és objecte d’aquesta  convocatòria, no supere l'import del rebut objecte de l'ajuda. 
 
Elx, 24 de febrer de 2017. 
 
La tinent d' alcalde d'Hisenda i Contractació 
Ana María Arabid Mayorga 
 


