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AJUNTAMENT DE LA REIAL VILA 
DE 

MÓRA LA NOVA 

 

BASES REGULADORES DELS AJUTS PER A PERSONES VÍDUES O SOLTERES DEL 

MUNICIPI DE MÓRA LA NOVA 

 

PRIMERA. OBJECTE.  

 

L’objecte d’aquestes bases és regular els ajuts que concedeix l’Ajuntament de 

Móra la Nova a persones vídues que cobren pensió de viduïtat i a persones 

solteres pensionistes per qualsevol concepte, amb 70 anys o més, que estiguin 

empadronades al municipi, que visquin soles i que estiguin gravades amb 

l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana del municipi de Móra la 

Nova per l’habitatge que constitueix la seva residència habitual. 

 

SEGONA. EL RÈGIM JURÍDIC. 

 

La subvenció a la qual fa referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i 

eventual, són revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa 

de subvencions. Es concediran per una sola vegada i no generaran cap tipus 

de dret a l’obtenció d’altres subvencions en un futur ni es podran al·legar com 

a precedent. 

 

En tot allò que no estigui previst en les presents bases serà d’aplicació el Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 

 

TERCERA. BENEFICIARIS I REQUISITS.  

 

1. Requisits: 

 

Podran sol·licitar l’ajut econòmic objecte de les presents bases les persones 

vídues o solteres que reuneixin les condicions següents: 

 

a) Estar empadronades en el municipi de Móra la Nova.  

 

b) Viure soles. 

 

c) Tenir 70 anys o més. 

 

d) Ser pensionistes per viduïtat o, en cas de persones solteres, ser 

pensionistes per qualsevol concepte.  

 

e) Constar com a contribuents de l’Impost sobre Béns Immobles de 

naturalesa urbana del municipi de Móra la Nova l’any el qual es sol·licita 

l’ajut, per l’habitatge que constitueixi la seva residència habitual, que 

haurà de coincidir amb la del padró d’habitants. 

 

f) No ser deutora per cap concepte de l’Ajuntament de Móra la Nova. 

2. Exclusions. 
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Queden excloses de la possibilitat de gaudir el present ajut: 

 

a) Les persones vídues que cobrin, a més, qualsevol altre tipus de pensió, 

superant, en total, els ingressos de 13.000 €/any bruts. 

 

b) Les persones solteres que, cobrant una o més pensions de qualsevol tipus, 

superin en total els ingressos de 13.000 €/any bruts. 

 

QUARTA. QUANTIA DE L’AJUT. 

 

La quantia dels ajuts regulats a les presents bases es determina pel resultat de 

sumar el percentatge aplicat als diferents trams, en funció de l’import de la 

quota, amb un import màxim de 95 €: 

 

Import de la quota íntegra o líquida de l’IBI Percentatge  

 1r Tram:  fins a 150,00 € 30 % 

 2n Tram: de 150,01 a 200,00 € 20 % 

 3r Tram:  més de 200,01 € 10 % 

 

CINQUENA. FINANÇAMENT. 

 

El finançament d’aquesta subvenció es farà a càrrec de l’aplicació 

pressupostària del pressupost Municipal de l’exercici en curs. “Ajuts 

compensació IBI a vídues o solteres”. 

 

Així mateix, el crèdit disponible es podrà ampliar amb subjecció a la normativa 

vigent. 

 

SISENA. COMPATIBILITAT. 

 

Aquesta subvenció serà compatible amb qualsevol altra convocada per altres 

institucions. 

 

SETENA. INCOMPLIMENTS. 

 

Sense perjudici de les responsabilitats que s’escaiguin, la falsedat en les dades 

presentades per la persona beneficiaria, donarà lloc a la revocació de la 

subvenció, havent de reintegrar o pagar la totalitat de les quantitats 

corresponents amb interessos de demora. 

 

 

 

 

VUITENA. INFORMACIÓ PÚBLICA/ TERMINI PER A FORMULAR LES SOL·LICITUDS. 
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Una vegada aprovades les presents bases pel Ple, seran objecte de informació 

pública a través de tots i cadascú dels mitjans de comunicació local de 

l’Ajuntament de Móra la Nova: tauler d’anuncis, servei municipal de 

megafonia, pàgina web municipal (www.moralanova.cat), xarxes socials, ... 

 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà el  que s’estableixi a la 

convocatòria, havent de presentar-se en el Registre General de l’Ajuntament 

de Móra la Nova, ubicat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) ubicada al 

carrer Major número 88 baixos, de dilluns a divendres de 10:30 a 14:00 hores.  

 

Les sol·licituds presentades fora del període assenyalat en el punt anterior, 

s’entendran automàticament com denegades. 

 

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei 

responsable requerirà a la persona interessada per esmenar-la o completar-la 

en un termini improrrogable de 10 (deu dies) hàbils. De no fer-ho s’entendrà 

que es desisteix de la sol·licitud de la subvenció. 

 

NOVENA. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR. 

 

1. Documents necessaris en el moment de demanar l’ajut: 

 

1. Instància sol·licitant l’ajut. 

 

2. Document acreditatiu del pagament de l’Impost sobre Béns Immobles, 

de l’exercici anterior. 

 

3. Documentació acreditativa de totes les pensions de les que són 

beneficiàries, emesa per l’Institut Nacional de la Segureta Social  o 

organisme públic atorgant de les mateixes. 

 

4. Declaració jurada de la veracitat de les dades i documentació 

aportada. La declaració de dades falses comporta responsabilitat 

penal per falsedat documental, a més de la nul·litat del tràmit. 

 

5. Certificat d’empadronament i convivència. Serà aportat pels serveis 

administratius municipals. 

 

6. Certificat dels serveis de recaptació que acrediti que el sol·licitant no és 

deutor per cap concepte de l’Ajuntament de Móra la Nova. Serà 

aportat pels serveis administratius municipals.  

 

2. Les persones vídues que siguin titulars juntament amb el cònjuge difunt i el 

titular cadastral sigui aquest, a més de la documentació esmentada en el 

número 1, hauran d’acompanyar: 

 

1. Fotocòpia del llibre de família. 
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3. Quan es sigui hereu/va de l’habitatge i aquest figuri a nom del difunt, a més 

de la documentació esmentada en el número 1, hauran d’acompanyar: 

 

1. Escriptura d’acceptació d’herència. 

 

DESENA. ÒRGAN COMPETENT PER A CONCEDIR LES AJUDES I FORMA DE 

PAGAMENT. 

 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Junta de 

Govern Local resoldrà la concessió dels ajuts en el termini de 4 (quatre) mesos.  

 

Les peticions estimades, es notificaran únicament a través de la seva 

publicació en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament, situat a l’Oficina 

d’atenció al Ciutadà (OAC) ubicada al carrer Major número 88 baixos i a la 

pàgina municipal www.moralanova.cat, sens perjudici que es puguin utilitzar 

addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix a la 

notificació individual i té els mateixos efectes, d’acord amb l’article 59.6.b) de 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

Les peticions desestimades seran notificades individualment. 

 

Aprovada la concessió de l’ajut per la Junta de Govern Local, es procedirà al 

seu pagament en el termini màxim de 6 (sis) mesos, mitjançant transferència al 

compte indicat en la sol·licitud.  

 

En cas de devolució de l’abonament de l’ajut per canvi de domiciliació, 

cancel·lació del compte d’abonament o d’altres, i sense que el beneficiari ho 

hagi notificat a l’Ajuntament de Móra la Nova, es reduirà l’import a pagar amb 

les despeses generades per la devolució i la nova gestió d’abonament. 

 

Transcorreguts tres mesos des de la presentació de les sol·licituds, sense haver-

les resolt per causes no imputables a l’administració, s’entendran 

desestimades, d’acord amb l’article 124.1 f) del Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 

 

ONZENA. RÈGIM DE RECURSOS. 

 

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 

resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar 

des del dia següent al de la notificació.  

 

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 

davant l’Alcalde/President de l’Ajuntament de Móra la Nova, en el termini 

d’un mes a comptar des del dia següent a la notificació. 

http://www.moralanova.cat/
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