
 

LA SÍNDICA RECOMANA A L’ÀREA DE DRETS SOCIALS QUE 
ENGUANY PRIORITZI LA SUBVENCIÓ DE l’IBI A LES PERSONES 
VÍDUES AMB POCS RECURSOS ECONÒMICS  
 
Barcelona, 3 març del 2021 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, s’ha 
dirigit a l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per recomanar la 
priorització de la subvenció a les persones vídues amb una situació de precarietat. Vilà 
considera que, atès el context econòmic i social actual, caldria prioritzar el manteniment de 
la subvenció a les persones vídues amb pocs recursos econòmics, ja que una actuació 
contrària suposaria un pas enrere en les polítiques socials dissenyades precisament amb 
l’objectiu de protegir a aquestes persones.  
 
Mesos enrere, el novembre de l’any 2020, la Sindicatura de Greuges de Barcelona també va 
pronunciar-se sobre la manca de publicació de la subvenció de l’IBI per a famílies 
monoparentals, arran de diverses queixes recollides per la Plataforma de Famílies 
Monoparentals de Catalunya. La síndica va sol·licitar informació a l’Ajuntament, i aquest va 
justificar aquella mesura en la situació d’excepcionalitat conseqüència de la crisi sanitària de 
la Covid-19, que ha deixat en una situació de vulnerabilitat moltes persones que el consistori 
ha hagut d’atendre, destinant més recursos socials dels previstos per tal de pal·liar la 
vulnerabilitat de les persones i famílies amb rendes més baixes.  
 
L’Ajuntament també ha referit les actuacions de l’Institut Municipal de Serveis Socials durant 
la pandèmia: distribució de 30.000 targetes moneder Barcelona Solidària per atendre 
necessitats bàsiques i d’allotjament i habitatge, i 28.360 ajudes econòmiques extraordinàries 
d’emergència per cobrir necessitats bàsiques, per valor de 13,01 milions d’euros. 
Des del consistori s’insisteix en el fet que l’estat d’alarma va suspendre la tramitació de 
qualsevol convocatòria i que, quan aquest va finalitzar, va prioritzar-se l’atenció de les 
necessitats socials més urgents, a través de la xarxa de centres de serveis socials i de la posada 
en marxa de la nova prestació econòmica. Per aquesta raó, indiquen que l’any 2020 no es va 
fer la convocatòria d’ajuts per al pagament de l’IBI i que s’havia substituït, atesa la situació de 
la pandèmia, per altres criteris més generals d’ajuts a persones vulnerables.  
 

La valoració de la Síndica  
En el context de crisi sanitària, econòmica i social provocada per les conseqüències de la 
Covid-19, l’Ajuntament ha pres la determinació de no convocar aquest ajut per a l’any 2020, 
d’acord amb l’article 26 del Reglament de serveis de les corporacions locals (RSCL), que recull 
la naturalesa discrecional de les subvencions, quan es refereix al caràcter voluntari i eventual 
d’aquests ajuts, i quan disposa que la corporació podrà revocar-les o reduir-les en qualsevol 
moment, a excepció que existeixi clàusula en contra. Aquesta norma també es refereix al fet 
que aquests ajuts no es podran invocar com a precedent. Aquests mateixos aspectes es 
recullen en l’apartat tercer de les bases reguladores de la subvenció de l’IBI per a les persones 
vídues majors de 65 anys, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) 
de 2 de juliol de 2012.  
 
Tenint en compte el règim jurídic de les subvencions, la decisió municipal de revocació és 
legítima i, per tant, no s’observa indicis d’irregularitat pel que fa a l’exercici de les facultats 
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municipals de revocar l’ajut a les persones vídues amb pocs recursos per fer front al pagament 
de l’IBI. Ara bé, la síndica creu necessari fer algunes reflexions respecte de la decisió 
municipal.  
 
Les bases reguladores de la subvenció objecte d’aquesta queixa justificaven la seva finalitat 
en la contribució al sosteniment d’un col·lectiu de persones, respecte de les quals concorren 
circumstàncies que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social. Per 
tant, amb aquesta mesura municipal s’estava donant suport a persones que mereixen una 
especial protecció en consideració al seu nivell de renda i a la seva especial vulnerabilitat 
derivada de l’edat. Per aquest motiu, la síndica valorava molt positivament l’aplicació de 
mesures municipals de suport a aquest col·lectiu, que han de tenir per objecte millorar les 
seves condicions de vida en incidir en la seva càrrega tributària.  
 
No podem deixar de banda que, segons dades de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 
l’any 2019 a la ciutat hi havia unes 90.000 persones més grans de 64 anys que vivien soles a 
casa seva, i aquesta situació afectava majoritàriament les dones i augmentava 
progressivament amb l’edat. Entre aquestes persones, el 70,2 % arriben a final de mes amb 
algun grau de dificultat. Una part important són les persones vídues. Per això, la síndica entén 
que cal continuar implementant polítiques de protecció per evitar abocar aquest col·lectiu 
a una situació de major vulnerabilitat, risc reconegut en les bases de l’ajut.  
 
Per últim, els representants municipals indiquen que s’està treballant per poder fer efectiva 
la convocatòria de la subvenció per a aquest any 2021, que dependrà de les disponibilitats 
pressupostàries i de l’evolució de la pandèmia.  
 


