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BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ALS NUCLIS DE 
CONVIVÈNCIA, EN ATENCIÓ A LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PER LA 
COVID-19. 

 

1. OBJECTE. 

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment d’atorgament d’ajuts a les 
famílies o nuclis de convivència integrats per persones empadronades al municipi, per 
contribuir a fer front a les despeses bàsiques de la llar, a fi de garantir la seva 
sostenibilitat econòmica davant la crisi sanitària ocasionada per l’aparició de la COVID-
19. 
 
 

2. TIPUS D’AJUTS. 
 
Són ajuts destinats a garantir les despeses bàsiques de la llar, amb l’objectiu de 
mitigar els efectes de la pandèmia ocasionada per la COVID-19. 
 
Els ajuts consisteixen en una prestació econòmica extraordinària, mitjançant l’entrega 
d’una targeta moneder, per fer front a les següents despeses associades a l’habitatge: 
 

- Despeses derivades dels subministraments bàsics de la llar: aigua, llum i gas. 
- Despeses de telefonia. 
- Despeses de comunitat de veïns o propietaris. 
- Despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge. 

 
Les despeses de l’habitatge han de ser generades des de l’1 de gener de 2020 fins al 
31 de desembre de 2020. 
 
L’import de l’ajut anirà en funció dels membres integrants del nucli de convivència, 
d’acord amb les dades que constin al Padró municipal d’habitants. 
 
S’entén per nucli de convivència al mateix domicili el format per la persona sol·licitant 
amb altres persones, totes elles empadronades en un mateix domicili físic 
independent, amb qui està unida per matrimoni o relació anàloga de convivència, o per 
lligams de consanguinitat fins al segon grau (és a dir, avis, pares, fills, germans i/o 
néts) o per adopció, que conviuen en el mateix domicili. 

 

3. PERSONES BENEFICIÀRIES I REQUISITS. 

Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques 
majors de 18 anys i empadronades al municipi abans de la data d’aprovació inicial de 
les presents bases, que siguin propietaris/llogaters que tinguin l’ús de l’habitatge 
(segons dades del Padró municipal d’habitants) i que puguin acreditar ser titulars dels 
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subministraments i serveis que poden ser objecte de la subvenció. 

En el cas que el titular de l’habitatge sigui una persona jurídica, caldrà acreditar-ho 
fefaentment i podrà sol·licitar l’ajut el legal representant, qui haurà d’estar empadronat 
al municipi. 

Les persones sol·licitants hauran de reunir els requisits que estableix la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, per a resultar beneficiaris d'una 
subvenció. En aquest sentit, els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social, així com amb 
aquest Ajuntament. Aquest extrem es comprovarà d’ofici, sempre i quan la persona 
sol·licitant no s’oposi a que l’Ajuntament consulti les seves dades. 

 

4. SOL·LICITUDS. 

Les sol·licituds d’ajuts es presentaran mitjançant model normalitzat, que inclourà les 
corresponents declaracions responsables, al Registre General de l’Ajuntament de la 
Pobla de Mafumet, presencialment o de forma telemàtica a través de la Seu 
electrònica del web municipal www.poblamafumet.cat, degudament signades per la 
persona sol·licitant, i adjuntant la documentació que sigui requerida en les presents 
bases. 

En la sol·licitud caldrà indicar el nombre de membres del nucli de convivència, amb els 
respectius noms i cognoms, així com l’adreça de l’habitatge on viuen. 

Es presentarà una única sol·licitud per nucli de convivència i habitatge.  

En cas de discrepància entre les dades del Padró d’habitants i l’habitatge, tindrà 
prioritat la  primera sol·licitud presentada relativa a aquell habitatge, tant pel que fa a 
la seva concessió i/o denegació. 

El model de sol·licitud es trobarà a disposició dels interessats a l’Ajuntament de la 
Pobla de Mafumet i a la seva seu electrònica ( http://poblamafumet.eadministracio.cat). 

Si en la presentació de la sol·licitud s’observa alguna deficiència, incoherència o hi 
manca algun document necessari per a la concessió de l’ajut, l’Ajuntament 
requerirà a  la  persona  interessada per tal que en el termini de 10 dies completi 
o esmeni la seva petició. Si en aquest termini no es produeix l’esmena o no 
s’aporta la documentació sol·licitada, s’entendrà que desisteix de la petició previ a 
l’adopció de la corresponent resolució amb arxiu de les actuacions. 

La presentació de la sol·licitud de la subvenció comporta l’acceptació de les presents 
bases i  de les condicions fixades per a la seva aprovació. 

Així mateix, amb la presentació de la sol·licitud, la persona sol·licitant autoritza a 
l’Ajuntament a fer les comprovacions i consultes que calguin al Padró municipal 
d’habitants.  

Igualment, en cas de discrepància entre les dades del Padró d’habitants i l’habitatge 
físic, amb la presentació de la sol·licitud la persona interessada faculta al Servei de 
Vigilància Municipal a efectuar les comprovacions oportunes. 

 

http://poblamafumet.eadministracio.cat/
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5. DOCUMENTACIÓ. 

La documentació obligatòria a acompanyar amb la sol·licitud de la subvenció és la 
següent: 

- Fotocòpia del DNI/NIE/NIF de la persona sol·licitant. 
 

- Documentació justificativa de la despesa efectuada, individualment considerada: 
factures i rebuts bancaris de les despeses de l’habitatge a nom de la persona 
sol·licitant, que han de consistir en: 
 

• Despeses derivades dels subministraments bàsics de la llar: aigua, llum 
i gas. 

• Despeses de telefonia. 

• Despeses de comunitat de veïns o propietaris. 

• Despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge. 
 

- Qualsevol altra documentació específica que pugui ser requerida per a la 
correcta valoració de la sol·licitud. 

 
 

6. CONVOCATÒRIA I TERMINI DE PRESENTACIÓ. 

El termini per presentar les sol·licituds i la corresponent justificació s’iniciarà a partir 
del dia següent de la publicació de l’extracte de la corresponent convocatòria al BOP 
de Tarragona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, i finalitzarà el 
dia 30 de setembre de 2021. 

Les sol·licituds de les persones interessades han d’acompanyar-se dels documents i 
la informació determinats en aquestes bases o en la convocatòria. 

 
7. QUANTÍA DELS AJUTS. 

S’atorgarà un únic ajut per cada nucli de convivència i habitatge. 

La quantia de l’ajut, destinat a garantir les despeses bàsiques dels nuclis de 
convivència, es calcularà en funció dels membres de dit nucli, segons la taula següent: 

 

Nombre de membres nucli convivència Import màxim de l’ajut 

1 membre 175 € 

2 membres 275 € 

3 membres 375 € 

4 o més membres 
 

475 € 
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El nombre de membres del nucli de convivència es regirà en funció de les dades que 
constin en el Padró municipal d’habitants. 

L’import de l’ajut que es lliurarà serà el corresponent a la despesa efectivament 
realitzada, tenint en compte els imports màxims establerts. 

En cap cas l’import de l’ajut superarà la despesa ocasionada. 

La despesa haurà de ser degudament justificada mitjançant l’aportació de les factures i 
justificants de pagament corresponents, que caldrà presentar conjuntament amb la 
sol·licitud de l’ajut. 

 

8. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. 
 
Aquestes subvencions tindran la consideració de despeses públiques i la seva 
efectivitat quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient al 
pressupost de l’exercici de la convocatòria. 

 
 

9. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ. 
 
El procediment de concessió d’aquests ajuts serà el de concurrència no competitiva, 
obligant-se l’Ajuntament a tenir crèdit adequat i suficient per atendre totes i cadascuna 
de les sol·licituds. 
 

 
10. TRAMITACIÓ I ATORGAMENT. 

Presentada la sol·licitud amb la documentació relacionada a la Base 5, aquesta serà 
informada pels serveis administratius municipals, tot verificant si l’actuació és 
susceptible o no de rebre l’ajut amb comprovació del compliment de les condicions 
imposades per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció. Així mateix, 
s’avaluaran les sol·licituds d’acord amb els criteris, les formes i les prioritats 
establerts a la convocatòria. 

A la vista dels informes emesos, l’òrgan municipal competent resoldrà l’atorgament 
de la subvenció. En cas de denegació de l’ajut sol·licitat es dictarà també la 
corresponent resolució degudament motivada. 

El termini per a resoldre l’atorgament de l’ajut serà de 3 mesos comptats a partir 
del dia següent a la presentació de la corresponent sol·licitud, transcorreguts els 
quals sense haver notificat cap resolució expressa, aquella s’entendrà 
desestimada. 

Les subvencions es concediran per ordre d’entrada de la sol·licitud, sempre que la 
documentació aportada sigui completa i correcta, fins a esgotar el màxim de la partida 
pressupostària assignada. 

El pagament dels ajuts es farà efectiu als beneficiaris mitjançant l’entrega d’una targeta 
moneder, carregada amb l’import de l’ajut concedit, que només podrà ser utilitzada en 
establiments adherits del municipi de la Pobla de Mafumet  i fins al 30 de juny de 2022. 

http://poblamafumet.eadministracio.cat/
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Amb l’entrega de la targeta moneder corresponent, es donarà per notificada la 
concessió de l’ajut.  

La denegació de la subvenció serà notificada a les persones interessades mitjançant 
anuncis de notificació col·lectiva, que es publicaran al tauler d’anuncis electrònic del 
web municipal, amb indicació dels recursos procedents. 

Els ajuts concedits a l’empara de la present convocatòria es faran públics al tauler 
d’anuncis electrònic del web de l’Ajuntament www.poblamafumet.cat. 

Contra la desestimació de la sol·licitud, que posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós administratius davant el Jutjat contenciós administratiu de 
Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent de la seva notificació. 

  

11. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES. 
 
Són obligacions de les persones beneficiàries: 
 
a) Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de les subvencions.  
 
b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així 
com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la 
concessió o gaudi de la subvenció.  
 
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent o 
l'entitat col·laboradora, si és el cas, així com qualsevol altres de comprovació i control 
financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, aportant tota la 
informació li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.  
 
d) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos que financin les activitats subvencionades.  
 

 
12. COMPATIBILITATS. 

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut d’una altra administració o 
organisme públic o privat rebut pel mateix concepte, respectant el límit establert a 
l’article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
13. PUBLICITAT. 

 
Els ajuts concedits a l’empara d’aquestes bases i la seva corresponent convocatòria es 
faran públics al tauler d’anuncis electrònic del web municipal 
https://poblamafumet.eadministracio.cat/board/ , i es remetrà la informació d’aquestes 
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subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) als efectes de la 
seva publicació en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 

 
14. PROTECCIO DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 

 
La informació facilitada pels sol·licitants d’aquestes subvencions quedarà degudament 
protegida i serà tractada de manera lícita, lleial, transparent, pertinent i limitada, 
d’acord amb el que exigeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades personals (RGPD) en 
consonància amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. 
 
Les persones interessades podran sol·licitar a la corporació l’exercici dels seus drets 
d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, així com recavar la 
tutela de l’Autoritat de control. 
 
Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per 
beneficiar-se de la subvenció, la persona interessada dona el seu consentiment lliure, 
explícit i inequívoc i autoritza a l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet a facilitar les 
dades aportades a qualsevol altra administració o organisme sempre que així ho 
requereixi expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i 
garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació. 
 
 

15. REVISIÓ D’ACTES. 

La revisió d’ofici s’efectuarà quan l’òrgan competent tingui coneixement de 
circumstàncies susceptibles de modificar el dret als ajuts. 

L’Ajuntament pot modificar o fins i tot revocar els ajuts i subvencions concedits per 
alteració substancial de les condicions que en motivaren el seu atorgament. 
L’incompliment total o parcial dels objectius de la subvenció, la falsedat de les 
dades o la no presentació dels justificants corresponents podrà donar lloc al 
reintegrament de la subvenció percebuda de conformitat amb allò establert a 
l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

En cas que l’import de l’ajut concedit per l’Ajuntament superés el cost suportat, com a 
conseqüència de l’obtenció concurrent de subvencions atorgades per altres 
administracions o ens públics o privats, també podrà donar lloc a la modificació de la 
resolució de concessió. 

El beneficiari pot renunciar a la subvenció i queda alliberat del compliment de les 
càrregues i condicions que se li hagin imposat. La renúncia es podrà realitzar en 
qualsevol moment i previ al pagament de l’ajut atorgat, preferiblement, en el 
moment de la notificació de la concessió. En cas que la renúncia es produeixi un cop 
efectuat el pagament, el beneficiari haurà de procedir al reintegrament de la quantitat 
percebuda. 

L’obligació de satisfer la subvenció esdevé nul·la de ple dret si l’acte que la va 
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atorgar es va dictar sense la cobertura pressupostària corresponent. 

 

16. DRET SUPLETORI. 

Per tot allò no previst en aquestes bases, regirà el que disposa la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei de subvencions, els articles 118 i 
següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels en locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, i la resta de  normativa aplicable en matèria de foment i 
promoció de les activitats socials i econòmiques. 

 

17. ENTRADA EN VIGOR. 

Les presents bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al 
BOP de Tarragona i s’aplicaran a partir d’aquella data i mentre no es modifiquin o 
deroguin expressament. 

 

La Pobla de Mafumet, a la data de signatura electrònica. 

http://poblamafumet.eadministracio.cat/

