CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 20 PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS
ADREÇATS A PERSONES TITULARS DE FAMÍLIES MONOPARENTALS DE ROSES,
SUBJECTES PASSIUS DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI), CORRESPONENT AL
SEU HABITATGE HABITUAL, PER A L’EXERCICI 2018

1. Bases reguladores
Les bases reguladores específiques d’aquesta convocatòria van ser aprovades pel Ple de la
corporació de data 22 de desembre de 2017 i publicades al BOP de Girona número 21, de
data 30 de gener de 2018.
2. Crèdit pressupostari
La quantitat màxima destinada a aquesta línia d’ajuts és de 25.000 €.
La despesa anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 61 2311 4820001.
L’import de cada ajut econòmic no podrà excedir de 300 €
3. Procediment de concessió
Els ajuts econòmics seran concedits mitjançant procediment de concurrència no
competitiva i d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no
discriminació, d’acord amb el que s’estableix en aquesta convocatòria i en les bases
específiques que les regulen.
4. Termini per a la presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà durant tot el mes de novembre de l’any de la
convocatòria, que en qualsevol cas, haurà d’estar precedit per la publicació del
corresponent extracte de l’esmentada convocatòria al Butlletí Oficial de la Província,
mitjançant la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
5. Documentació que cal presentar
La sol·licitud s’ha de presentar mitjançant la instància genèrica que trobareu clicant l’enllaç
Instància genèrica.
La petició ha d’anar acompanyada dels següents documents, d’acord amb els models
normalitzats que figuren disponibles a la web municipal (www.roses.cat), clicant sobre els
següents enllaços:
-

Model SJ. Model normalitzat de petició i declaracions
Fotocòpia del títol de família monoparental, vigent a 1 de gener de l’any de la
convocatòria.
Fitxa d’alta de creditor (dades bancàries amb el segell de validació de l’entitat
bancària del compte on es vol percebre l’ajut)
Còpia del rebut de l’IBI, que ha d’haver estat pagat íntegrament.
En cas que hi hagi membres de la família monoparental amb discapacitat, fotocòpia
de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat o fotocòpia de
la targeta acreditativa de la discapacitat

La presentació de la sol·licitud implica autoritzar l’Ajuntament de Roses 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, i en especial per consultar el nivell d’ingressos, amb la
finalitat de comprovar les circumstàncies expressades per la persona beneficiària.
La presentació de declaració responsable substituirà a la presentació de les certificacions
de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la
Seguretat Social (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).
6. Pagament
El pagament dels ajuts econòmics s’efectuarà mitjançant transferència bancària durant el
primer trimestre de l’any següent al de la convocatòria.
7. Altra informació
Clicant sobre el següent enllaç podreu accedir a les Bases reguladores específiques
d’aquesta convocatòria, on podreu trobar, entre d’altres, la informació sobre:













Objecte de l’ajut econòmic
Naturalesa i procediment de concessió
Ajut subvencionable
Destinataris
Conceptes
Quantia dels ajuts econòmics
Òrgan instructor
Resolució de les sol.licituds
Presentació de les sol.licituds
Pagaments
Regulació jurídica
Nota informativa

