
 

 

 

 
 

 
PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA 

 
Convocatòria pública per l’atorgament dels ajuts econòmics pel pagament de l’impost sobre 
béns immobles per a persones majors de 65 anys, pensionistes, famílies monoparentals, 
aturats de llarga durada, persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65 % i persones 
víctimes de violència de gènere per a l’exercici 2020 
 
 
Dates presentació sol·licituds: de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona fins al 30 d’octubre de 2020. Fora del termini establert no s’admetran sol·licituds 
per a la present convocatòria. 
 
Lloc de presentació:  

• A la recepció de l’Ajuntament de Masquefa, c/ Major 93 (Horari de dilluns a divendres de 9 a 14h i 
dilluns i dijous de 17 a 19h). 

• A la seu electrònica de l’Ajuntament de Masquefa (https://www.seu-e.cat/web/masquefa), amb 
certificació digital.  

 
Documentació a presentar: 
 
Documentació comuna: 

• Instància expressa, registrada d’entrada a l’Ajuntament de Masquefa o per qualsevol dels mitjans 
expressats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 

• Còpia autenticada del DNI o NIE vigent de la persona sol·licitant i de totes les persones 
empadronades al domicili pel qual es sol·licita l’ajut en l’IBI. 

• Volant de convivència del domicili per el qual es sol·licita l’ajut econòmic (s’obtindrà d’ofici) 

• Justificant d’ingressos de l’any anterior a la data de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de totes 
les persones en edat laboral empadronades al domicili (en el cas d’aturats de llarga durada cal veure 
documentació específica). 

• Declaració conforme no està incurs, en cap causa establerta en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, i que es troba al corrent de les obligacions tributàries 
amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social i autorització de consulta de les dades fiscals a 
l’Agència Tributària de cada membre de la unitat de convivència empadronat en el domicili. 

 
Documentació específica per a: a) Ajuts per domicilis d’unitats de convivència de majors de 
65 anys o pensionistes 
 
- Certificat d’ingressos de l’Administració corresponent (Institut Nacional de la Seguretat Social/ 
Generalitat de Catalunya) de l’any anterior a la convocatòria dels ajuts de totes les persones en edat laboral 
empadronades al domicili.  
 
Documentació específica per a: b) Ajudes per domicilis d’unitats familiars de famílies 
monoparentals 
 
- Fotocòpia autenticada del carnet de família monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya. 
 
- En el cas que el membre de la família monoparental sigui subjecte passiu de l’IBI del seu domicili en un 
percentatge inferior al 100 per cent, ha d'acreditar el dret d’ús sobre l’habitatge aportant la 



 

 

 

 
 

documentació acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o 
divorci. 
 
Documentació específica per a: c) Ajuts per a domicilis d’unitats de convivència amb aturats 
de llarga durada 
 
- Certificat d’inscripció de l’oficina de treball dels 12 mesos anteriors a la data de la sol·licitud. 
 
- Certificat d’imports anual de l’oficina de treball. 
 
Documentació específica per a: d) Ajuts per domicilis d’unitats de convivència amb una 
persona amb grau de discapacitat igual o superior al 65 % . 
 
- La Resolució administrativa i/o judicial o el Certificat que acrediti el reconeixement de la discapacitat amb 
un grau igual o superior al 65 %. 
 
Documentació específica per a: e) Ajuts per domicilis d’unitats de convivència amb una 
persona víctima de violència de gènere. 
 
- La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona 
ha patit alguna de les formes d'aquesta violència. 
 
- L'ordre de protecció vigent. 
 
- L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 
En absència d'algun dels mitjans establerts anteriorment, són mitjans específics d'identificació de les 
situacions de violència masclista, sempre que expressin l'existència d'indicis que una dona l'ha patida o està 
en risc versemblant de patir-la: 
 
a) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d'assegurament vigent. 
b) L'atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament alguna manifestació 
de violència masclista. 
c) L'informe del Ministeri Fiscal. 
d) L'informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada, en el qual consti que la 
dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de maltractament o agressió masclista. 
e) L'informe dels serveis públics amb capacitat d'identificació de les situacions de violència masclista. Es 
reconeix aquesta capacitat als serveis socials d'atenció primària, als serveis d'acolliment i recuperació, als 
serveis d'intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat. 
f) L'informe de l'Institut Català de les Dones. 
g) Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal. 
 
L’Ajuntament podrà verificar els registres administratius que pertoquin, propis o d’altres administracions, 
les dades cadastrals i de padró declarades, així com del compliment de la resta de requisits que exigeixen 
les presents bases per tenir dret a la subvenció. 
 
A tal efecte amb la presentació de la instància la persona sol·licitant i les persones que segons el padró 
municipal convisquin amb ell, autoritzaran l’Ajuntament a dur les actuacions, consultes i comprovacions que 
resultin necessàries davant de l’Agència Tributària, la Seguretat Social, la Direcció General del Cadastre 
Immobiliari i la Direcció General de Trànsit així com aquells organismes oficials corresponents als efectes 
de la citada comprovació. 



 

 

 

 
 

 
La citada autorització la realitzaran els interessats acceptant la clàusula prevista en el formulari de sol·licitud 
especificarà les dades, l’ens emissor i abast de l’autorització. 
 
En la mesura que l’Ajuntament disposi del sistema telemàtic d’interconnexió amb les altres administracions 
per obtenir la informació necessària que acrediti el compliment dels requisits per part dels interessats no 
caldrà que els interessats aportin la documentació corresponent. 
 
Bases i altra informació: 
Les bases de la convocatòria i tota la informació la podeu trobar a la recepció de l’Ajuntament, c/Major 93 i 
a la web municipal www.masquefa.cat.    
 


