BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ D’UN FONS PER GARANTIR LA IGUALTAT ENTRE
PROPIETARIS I LLOGATERS AMB TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA QUE TINGUIN ASSUMIT EL
PAGAMENT DE L’IBI

I.

Objecte, requisits i quantia de les subvencions
1.

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès als llogaters amb títol de família nombrosa, que justifiquin mitjançant contracte de
lloguer o altre document admès a dret de conformitat amb l’article 20 de la LAU que l’IBI sigui a
càrrec del llogater per tal d’evitar el greuge comparatiu entre propietaris i llogaters.
2.

Requisits de les persones beneficiàries:

1.1 Han d’ostentar la condició de família nombrosa, mitjançant el títol vigent atorgat pel
departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
1.2 Han de constar en el padró municipal d’habitants per l’habitatge pel qual se sol·licita la
subvenció.
1.3 Ha de constar en el contracte de lloguer o altre document admès a dret que han assumit el
pagament de l’Impost de béns immobles (IBI) i ha de figurar el rebut com a pagat.

II.

Tramitació
1.

Procediment de concessió

Aquesta subvenció haurà de sol·licitar-se per les persones interessades (llogateres propietàries).
1.1 Han de presentar degudament complimentat el full de transferència bancària.
2.

Criteris de concessió

4.1 La subvenció s’atorgarà quan es compleixin tots els requisits de l’apartat núm. 2.
4.2 La quantia de la subvenció és el 50 per 100 en la quota líquida de l’Impost de béns immobles
(IBI), per a l’exercici vigent.
3.

Consignació pressupostària

Es crearà un fons, dins el pressupost per garantir la igualtat de tracte fiscal, entre la bonificació
atorgada als immobles pel tribut de l’Impost de béns immobles i la subvenció atorgada a les
persones llogateres titulars de família nombrosa i que suporten el pagament de l’IBI de l’immoble
de conformitat amb l’article 20 de la LAU.
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