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ANUNCI 
 

Extracte de l'acord de data 22 de juliol de 2022 de la Junta de Govern Local pel 
qual es convoquen subvencions que atorga l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat, en el marc de les Bases específiques reguladores de la concessió 
d’ajuts relatius a l’Impost de Béns Immobles per a persones en situació de 
vulnerabilitat social. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8 de la Llei 38 / 2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la 
convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la base de dades 
nacional de subvencions  (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index ). 
 
Primer. - Persones beneficiàries 
 
Podran ser destinataris d’aquesta subvenció les persones físiques que siguin 
subjectes passius de l’Impost sobre Bens Immobles, sempre que reuneixin els 
requisits següents: 
 
Estar empadronades a Esplugues de Llobregat i residir a l’habitatge pel qual es 
demana l’ajut. 
 
Constar com a contribuent de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana 
d’Esplugues de Llobregat, concretament de l’habitatge objecte de l’ajut, l'any de 
la sol·licitud. 
 
La persona sol·licitant, o qualsevol membre de la unitat de convivència familiar, 
no ha de constar com a titular de cap altre immoble urbà, en aquest o altre 
municipi, excepte quan es trobi en una de les situacions següents: 
 
a) Que els altres immobles urbans siguin un màxim d'una plaça d'aparcament i un 
traster ubicats a Esplugues de Llobregat. 
 
b) Que la suma de la titularitat sobre altres bens immobles no recollits a l’apartat 
3.a, de tots els membres de la unitat familiar de convivència no superi el 40%. 
 
El valor cadastral de l'immoble assenyalat a l'apartat 2, al que es sumarà el valor 
de tots els immobles assenyalats a l'apartat 3, ha de tenir un valor cadastral 
inferior a 75.000,00 euros o trobar-se, l’habitatge habitual, sotmès a règim de 
protecció pública. 
 
En el moment de la sol·licitud de la concessió, estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Que el pagament de l'Impost sobre Béns Immobles de l’habitatge objecte de l’ajut, 
s’hagi satisfet dintre del període voluntari (s’entendrà que compleixen amb aquest 
requisit, les persones amb el tribut domiciliat i que hagin satisfet al menys 3 dels 
4 trams fraccionats). 
 
Que el conjunt d'ingressos de la unitat de convivència familiar, una vegada 
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deduïdes les despeses de lloguer o d’hipoteca de l’habitatge, sense que aquesta 
deducció pugui superar el IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya), siguin inferiors,  a: 
 
El Salari Mínim Interprofessional (SMI), si la única persona que viu a la finca per 
la qual es demana l’ajut és el subjecte passiu. 
 
Al Salari Mínim Interprofessional s’afegirà un 15%, si hi conviu a la vivenda el 
cònjuge o la parella de fet (sempre que consti inscrita al registre públic 
corresponent o s’hagi atorgat escriptura pública, segons preveu la Llei 25/2010, 
de 29 de juliol). 
 
Si hi conviuen altres persones, s’afegirà un 10% del SMI per cada persona 
empadronada a la finca.  
 
Els percentatges establerts als apartats a), b) i c) seran acumulables.  
  
Segon. – Objecte 
 
L’objecte de la present convocatòria és fixar els terminis de concessió dels ajuts 
que l’Ajuntament atorgarà a persones en situació de vulnerabilitat social que hagin 
de pagar l’Impost de Bens Immobles del seu habitatge habitual durant l’exercici 
fiscal de 2022, així com establir el procediment necessari per a la seva concessió. 
 
Tercer. - Bases reguladores 
 
Resulten d’aplicació les Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts 
relatius a l’Impost de Béns Immobles per a persones en situació de vulnerabilitat 
social, aprovades definitivament per acord de la Junta de Govern Local de data 9 
de juliol de 2021. 
 
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de 30 de juliol de 2021 (CVE 202110100830). 
 
Quart. – Import 
 
L’import  total  màxim de  la  subvenció  del  conjunt  de persones beneficiàries 
és de 9.000,00 €. 
 
Cinquè. - Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El període per admetre a tràmit les sol·licituds d’ajuts corresponents a l’exercici 
2022 es fixa des del 15 de setembre fins el 31 d’octubre de 2022. 
 
 
Esplugues de Llobregat, 26 de juliol de 2022 
El Secretari 
Pedro Carmona Pérez 


