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BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A LA TAXA PEL SERVEI DE 
RECEPCIÓ OBLIGATÓRIA DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS 
DOMESTICS PER PERSONES EN SITUACIÓ DE DIFICULTAT ECONÓMICA. 

PRIMERA.- OBJECTE 

Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions de la taxa pel serve i de recepció obligatoria de recollida, 
transport i tractament de residus domestics en situació de dificultat económica que 
reuneixin els requisits establerts en aquestes bases. 

SEGONA.- REGIM JURÍDIC 

1. Les subvencions a les que fan referencia aquestes bases tenen ca racter voluntari i 
eventual, són lliuraments revocab les en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció de 
subvencions en anys post eriors i no es poden al· legar com a precedent, així com tenen 
caracter no devolutiu. 

2. El procediment pera l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases sera 
el de concurrencia pública no compet itiva. 

3. La gestió de les subvencions s'efectuara d'acord amb els principis establerts en la 
normativa general reguladora de les subvencions de I' Ajuntament de Calafell i la restant 
normativa aplicable en materia de subvencions. 

TERCERA.- CONDICIONS I REQUISITS 

Podran sol· licitar la subvenció les persones aturades o amb trebal ls precaris que es trobin 
en situació de dificultat económica que constin com a contribuents o estiguin obligats al 
seu pagament I' any en el qual es sol· li citi per l'habitat ge que constitueixi la residencia 
habitual, que haura de coincidir amb la del padró d'habitants, i que reuneixin els requis its 
següents: 

a) Estar empadronat/da al municipi de Calafel l en la data de meritació de la quota 
subvencionada, amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius, a comptar 
de la data d'aprovació d'aquestes bases. 
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b) Límit d' ingressos del conjunt de les persones empadronades amb la persona 
contribuent en el mateix domicili: 

Nombre de persones Llindar ingressos (bruts/any) 

1 9.124,54€ 
2 11.861,90€ 

3 15.420,48€ 
4 20.046,62€ 

5 o més 26.060,60€ 
En cas d'un o més membres amb grau de 26.060,60€ 

discapacitat superior al 50% 

En supósits de divorci, separació legal o de fet, se sumara com a renda la contri bució 
económica de la persona que no convisqui amb el sol· licitant. 

c) Tenir en titularitat únicament el propi habitatge i una plac;a d'aparcament i/o 
traster vinculat a aquest, tant el peticionari com la resta d'empadronats a 
l'habitatge. 

d) Trabar-se al corrent de les obligacions t ributaries, tant el peticionari com els 
empadronats al domicili, amb l'Ajuntament i la resta d'administracions, i amb la 
Seguretat Social. La presentació d'una declaració responsable substituira a la 
presentació de trabar-se al corrent de les obligacions tributaries amb I' Agencia 
Tributaria i amb la Seguretat Social (article 24e.4t del Reial Decret 887/2006, de 21 
de julio!, pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions). 

QUARTA.- QUANTIA DE LES SUBVENCIONS 

La quantia de les subvencions regu lades en aquestes bases no podra ultrapassar el 90% 
de la quota íntegra o líquida anual de la taxa pel servei de recepció obligatoria de 
recollida, transport i tractament de residus domest ics de l' immoble pel qual se so l· licita la 
subvenció, amb import maxim de 100 €. 

El percent atge que es concedeixi quedara condicionat a l'habilitació de credit suficient i 
adequat al pressupost municipal vigent en funció de la dotació i sera el mateix per a tot es 
les persones beneficiaries que compleixin els requisits assenyalats als apartats tercer i quart 
d'aquestes bases. 

CINQUENA.- DOCUMENTACIÓ I TERMINI 

1. El procediment es tramita ra mitjanc;ant convocatoria pública que s'ajustara a alió que es 
disposen aquestes bases. 
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2. Les persones que compleixin els requisits de l'apartat tercer i que vu lguin acollir-se a la 
subvenció regulada en aquestes bases, hauran de presentar una sol· li citud segons model 
normal itzat, al registre general de I' a la qual hauran d'adjuntar la següent documentació: 

a) Fotocopia compulsada del NIF/NIE en vigor del sol · licitant i de les persones majors 
d'edat empadronades en l'habitatge. 

b) Documentació acreditativa deis ingressos de tates les persones empadronades en 
l'habitatge: certificacions de pensions, prestacions i altres ingressos. 

-En cas de persones que no treballin, document de demanda d'ocupació i certif icat de 
prestació d'atur, amb indicació, si és el cas, de l' import. En cas de no ser perceptors 
de prestació d'atur, a més, certificat de vida laboral. 
-En tots els casos d'invalidesa, incapacitat o disminució, acred itació del reconeixement 
del grau de discapacitat. 
-Fotocopia compu lsada de la declaració de la renda o certificat negatiu d'Hisenda. 
-En cas de persones que treballen per compte aliena !'informe de vida laboral i les dues 
darreres nomines. 
-Qualsevol altre documentació necessaria per acreditar els ingressos segons la font i 
naturalesa deis mateixos. 

c) Documentació acreditativa deis immobles que tingui en propietat el sol· licitant i les 
persones que convisquin amb ell. 

d) En el suposit d'abonament per repercuss ió legal: cop ia del contracte de lloguer i 
deis rebuts que n'acreditin l 'abonament per repercussió. 

e) Declaració responsable, segons model normalitzat, on es faci constar que tant el 
sol· licitant com les persones que convisquin amb ell (d'acord amb les dades que 
consten al padró d'habitants): 

-no es traben en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari 
d'una subvenció, d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
-que es traben al corrent de les seves obligacions tributaries vers la Seguretat Social i 
l'Agencia Tributaria. 

L' Ajuntament podra verificar als registres administratius que pertoquin, propis o d' altres 
administracions, les dades cadastrals, economiques 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 tals efectes amb la presentació de la sol-l icitud la persona sol· licitant i les persones que 
segons el padró municipal convisqu in amb ell , autoritzaran l'Ajuntament a dur les 
actuacions, consultes i comprovacions que resultin necessaries davant de I' Agencia 
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Tributaria estatal i catalana, la Seguretat Social , la Direcció General del Cadastre 
lmmobiliari, el SOC, el SEPE, així com aquells organismes oficials corresponents als efectes 
de la citada comprovació. 

La citada autorització la realitzaran els interessats acceptant la clausula prevista en el 
formu lari de sol -licitud, especificara les dades, l'ens emissor i abast de l'autorització. 

En la mesura que l'Ajuntament disposi del sistema telematic d'interconnexió amb les altres 
administracions per obten ir la informació necessaria que acrediti el compliment deis 
requisits per parts deis interessats, juntament amb l'autorització deis mateixos per l'accés a 
la informació, i la informació que es pugui obtenir sigui suficient, no ca ldra que els 
interessats aportin la documentació prevista en la present Base. 

f) Sol· licitud de transferencia bancaria per al pagament de la subvenció degudament 
emplenada i signada per la persona interessada o per la seva persona representant, 
segons model establert a tal efecte. 

3.Les sol· licituds i la documentació requerida s'han de presentar des de 1 '1 de mar~ fins el 
30 de juny, ambdós inclosos, al registre general de l'Ajuntament o per qualsevol de les 
formes previstes en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de 
les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú. Aquest termini es 
podra modificar mitjan~ant acord de convocatoria deis ajuts economics. 

Si la documentació fas incorrecta o incompleta es reclamara a la persona sol· licitant el 
complemento la rectificació necessaria en el termini de deu dies habils, s'advertira que la 
no complementació s'entendra com un desistiment i implicara l'arxiu de la sol· licitud. 

La presentació d'una sol· licitud de subvenció comporta el coneixement i la plena 
acceptació d' aquestes bases. 

SISENA.- RESOLUCIÓ DE LES SOL· LICITUDS 

1. La instrucció del procediment corresponent a l'atorgament de les subvencions 
correspondra al Departament de Rendes de I' Ajuntament de Calafell , que e metra 
!'informe tecnic pertinent, el qual sera objecte d'estudi i valoració per part de la Comissió 
creada a tal efecte i que estara formada per les persones que es determinin en la pertinent 
convocatoria o bé que es designin a posteriori per l'organ encarregat de resoldre. 

L'organ referenciat podra designar, en la mateixa o en una altra resolució, altres persones 
per tal que complementin la Comissió de valoració referenciada. 

Efectuada la valoració per la Comiss ió abans esmentada, s'elevara la proposta a l'organ 
competent per resoldre per raó de la quantia, d'acord amb el que estableixen les Bases 
d'execució del pressupost vigent. 
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2.Les subvencions es concediran mitjanc.;ant resolució de forma conjunta per a totes les 
persones beneficiaries, dintre de l'últim trimestre de l'any. 

3 . La resol u ció de I' atorgament posara fi a la via administrativa, contra la qual les persones 
interessades podran interposar, amb caracter potestatiu, recurs de reposició en el termini 
d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa deis seus interessos. 

4 . Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, 
s'entendra desestimada la sol· licitud d'atorgament de la subvenció. 

5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al credit disponible. 

SETENA.- CREDIT PRESSUPOSTARI 

Aquesta subvenció anira a carrec de la partida pressupostaria que s'habi liti als efectes 
escaients i quedara condicionada a l'habilitació de credit suficient i adequat al pressupost 
municipal vigent en funció de la dotació. 

VUITENA. - PAGAMENT DE L' AJUT 

1. El termini de pagament sera el que estableixin les normes municipals vigents. 

2. El pagament de la subvenció s'efectuara, mitjanc.;ant transferencia bancaria, en el 
compte de l'entitat bancaria indicat per la persona beneficiaria, una vegada comprovat 
que s'ha efectuat el pagament del rebut objecte de la subvenció. 

NOVENA.- OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIARIES 

Les persones beneficiaries estan obligades a: 

facilitar tata la informació que els sigui requerida per part de I 'Ajuntament per tal de 
comprovar la veracitat de les dades que han motivat l'atorgament de les subvencions. 
Sotmetre's, així mateix, a les mesures de control financer que s'escaiguin. 

Comunicar qualsevol modificació sobrevinguda de les circumstancies que hagin estat 
tingudes en compte pera l'atorgament de la subvenció. 

Comunicar qualsevol aportació que hagin rebuto demanat a d'altres administracions, 
institucions i/o organismes pel mateix concepte que el previst en aquestes bases. 
Aquesta comunicació s'haura d'efectuar en un termini maxim de deu dies habi ls a 
comptar a partir de l'endema de la sol· licitud o recepció d'altres subvencions. 

L'import de qualsevol altre ajut pel mateix concepte, sumat a aquesta subvenció, en cap 
cas podra excedir del 100% de la quota la taxa pel servei de recepció obligatoria de 
recollida, transport i tractament de residus domestics. 

Plac;a ele Catalunya, 31 1 r A cadastre@calafel l. org 
43820 Calafel l www.calafell.cat 
Tel. 977 69 90 09 ext. 380 
Fax977699114 



i Ajuntament de Calafell 
A rea d e Serveis lnterns 
Cad astre 

Ajuts 

DESENA.- PERDUA DEL DRET A REBRE LA SUBVENCIÓ 

L'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes per a les persones beneficiaries 
sera motiu de perdua del dret a rebre la subvenció i, en el seu cas, procedira el 
reintegrament. 

A aquest efecte caldra notificar a la persona beneficiaria la resolució oportuna, fent alhora 
l'advertiment exprés que, un cop transcorregut el termini d'un mes des de la recepció de 
la notificació sense que s'hagin liquidat les quantitats reclamades, es procedira a exigir el 
deute pel procediment de constrenyiment, en el termini i amb la forma que preveu el 
reglament general de recaptació. 

ONZENA.- RENÚNCIA 

La persona beneficiaria pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada, de 
manera que perd el dret a exigir- la. La renúncia s'haura de formalitzar mitjanc_;ant la 
presentació al registre general de l'Ajuntament de Calafell de l'escrit corresponent signat 
per la persona beneficiaria. 

DOTZENA.- REGIM SANCIONADOR 

1. Les persones beneficiaries restaran sotmeses a les responsabilitats i al regim sancionador 
que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en materia de 
subvencions, la Llei general pressupostaria i la Llei general t ributaria. 

2. L'Ajuntament de Calafell iniciara un procediment de reinteg rament de la subvenció 
concedida i abonada indegudament de conform itat amb la legislació vigent. 

TRETZENA.- NORMATIVA APLICABLE 

En tot alió no previst en aquestes bases s'estara al que disposen la normativa municipal 
general reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions i altra normativa concordant 

CATORZENA.- VIGENCIA 

Aquestes bases tindran vigencia a partir de l'endema de la seva publicació. 

QUINZENA.- PUBLICITAT 

La publicitat de les bases reguladores d'aquesta subvenció s'efectuara mitjanc_;ant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona , al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament i en el lloc web municipal (www.calafell. cat) 
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Aquestes bases regu ladores, aprovades pel Ple, són vigents mentre no se n'acordi la 
modificació o derogació. 
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