

Article1.Objecte
Aquestes bases específiques tenen per objecte fixar els criteris de concessió de
subvencions als propietaris per incentivar la formalització de contractes
d’arrendamentapreusmoderatsimobilitzarelparcprivatd’habitatgesbuitsd’Arenys
deMuntfacilitantalaciutadanial’accésal’habitatgeencondicionsassequibles

Article2.Requisitsdelsbeneficiaris/àries
Peroptaralessubvencionsestablertesenaquestesbasescaldràcomplirlessegüents
condicions:
a) Ser persona física i posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats
membres de la Unió Europea o, en el cas dels estrangers no comunitaris, tenir
residèncialegalaEspanya.
b) Serpropietari/àriad’unhabitatgeubicataArenysdeMunt.
c) L’habitatgehadedisposardeCèdulad’HabitabilitatvigentiCertificatEnergètic,o
béestarencondicionsd’obtenirͲlos.
d) L’habitatgehad’estardisponibleperserarrendat,nohaventͲhicapcausafísicani
jurídicaqueimpedeixielseuarrendament.
e) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de
subvencionsdeconformitatambl'article13delaLlei38/2003,de17denovembre,
generaldesubvencions.
f) Estaralcorrentdelesobligacionstributàriesiamblaseguretatsocial,aixícomamb
l’Ajuntamentd’ArenysdeMunt.

Article3.Despesessubvencionables
Les despeses subvencionables podran correspondre a la tramitació de la Cèdula
d’HabitabilitatiCertificatEnergèticdel’habitatge,queinclouhonorarisdetècnic(IVA
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L’Ajuntament d’Arenys de Munt amb aquesta línia de subvenció pretén  incentivar
l’entrada en el mercat de lloguer d’habitatges desocupats en condicions assequibles,
facilitantaixíalaciutadanial’accésal’habitatge.

Data 16-5-2018

Preàmbul

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“BASES ESPECÍFIQUES  REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE  SUBVENCIONS DE
FOMENTDELLOGUERSOCIALENREGIMDECONCURRÈNCIACOMPETITIVA

B

EDICTE

No haventͲse presentat alͼlegacions en el termini d’exposició pública de vint dies a
l’acord d’aprovació inicial pel Ple de  data 15/03/18, de les Bases específiques
reguladores de la CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA DE FOMENT DEL LLOGUER SOCIAL, el mateix  ha quedat elevat a
definitiuiesdonapublicitataltextíntegre:
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inclòs), visats i taxes de tramitació, així com despeses d’habitabilitat i/o de
condicionament dels interiors dels habitatges. Els honoraris i despeses
subvencionabless’hand’haverproduïtcomamàximfinsa2anysabansdeformalitzarͲ
seelcontracted’arrendament.

Article4.Quantiadelessubvencions
4.1. S’atorga una subvenció màxima de 1.000 euros anuals per cada habitatge en
compensació a la rebaixa o reducció del preu de lloguer en referència al preu de
mercat.

4.2.Encasqueexisteixisobrant,aquestespodràdistribuirproporcionalmententreles
subvencions atorgades en funció de la puntuació obtinguda i l’import concedit
inicialment.Enaquestcasespodràsuperarellímitdels1.000eurosperòsenseexcedir
els2.000eurospersolͼlicitud.

Article5.Documentacióaaportar
1 Documentaciógeneral

1.1OriginalicòpiadelDNI/NIF/NIEvigentdetotselstitularsdel’habitatge.
1.2Quans’actuïmitjançantrepresentant:
a) Originalicòpiadeldocumentfefaentacreditatiudel’existènciadelarepresentaciói
del'abastdelessevesfacultats
b) OriginalicòpiadelDNI/NIF/NIEdellegalrepresentant.

2 Documentaciórelativaal’habitatge

2.1 Original i còpia de l’escriptura pública o títol jurídic corresponent on resulti la
propietatdel’habitatge.
2.2EncasdenodisposarͲnecaptítol,notasimpleinformativadel’habitatgeemesa
pelRegistredelaPropietatacreditativadelatitularitat,dominicàrreguesigravàmens
(https://www.registradores.org/registroonline).
2.3Originalicòpiadelcontracted’arrendamentdel’habitatge.
2.5Cèdulad'Habitabilitatvigent.

Article6.Termini,formaillocdepresentaciódelessolͼlicituds
Encadaconvocatòriaques’aproviperlaJuntadeGovernLocalenaplicaciód’aquestes
Basesesconcretaràquinéselterminidepresentaciódelessolͼlicituds.

LessolͼlicitudspodranpresentarͲseperescritmitjançantlacomplementaciódelmodel
normalitzat,queseràsignatperl’interessat/ada,alaOAV(Oficinad’AtencióalVilatà)
obéperqualsevoldelsmitjansquepreveulanormativavigentdelprocedimentcomú.
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El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva. L'extracte de la
convocatòriaqueregiràaquestprocedimentespublicarà,atravésdelaBasedeDades
Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web
municipal.

Article9.Instrucciódel’expedientipropostadeconcessió
Lainstrucciódelprocedimentperal’atorgamentd’aquestessubvencionscorrespondrà
alaRegidoriadeServeisSocials,queemetràl’informepertinent.
La proposta de concessió de les subvencions l’elaborarà la Comissió Qualificadors,
òrgan colͼlegiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança
GeneraldeSubvencionsdel’Ajuntamentd’ArenysdeMunt,queestaràformatperles
següentspersones:
President:
x El/LaRegidor/adeServeisSocials
Vocals:
x Un/atècnic/aadscritaldepartamentdeServeisSocials
x Un representant de cada grup polític municipal del consistori i/o regidor no
adscrit
x El/lasecretari/àriadelacorporacióolapersonaenquidelegui
x El/lainterventor/adelacorporacióolapersonaenquidelegui

L’òrgancompetentperresoldreelprocedimentperal’atorgamentdelessubvencions
seràaquellqueesdeterminid’acordambl’OrdenançaGeneraldeSubvencionsvigent.
Laresoluciódecidiràsobrelaconcessiódelessubvencionsienlaquantiaqueresulten
delespresentsbases.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la
convocatòriaonoesgotarelcrèdittotalprevist.

Data 16-5-2018

Article8.Procedimentdeconcessió

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
beneficiari, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la
indicacióquesinohofaaixís’entendràperdesistitdelasevasolͼlicitud.

B


ElsmodelspodrantrobarͲsealwebmunicipalial’Oficinad’AtenciódelaVila.

Lapresentaciódelasolͼlicitudimplicalaplenaacceptaciódelescondicionsestablertes
enaquestesbasesreguladoresienlaconvocatòriacorresponent.

Article7.Esmenadesolͼlicituds







_____


11.2. El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de
tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de
solͼlicituds


11.3 Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran
notificadesalsinteressatsenunterminimàximde10diesdesdeladatad'aprovació
delaresolució,d'acordamballòprevistal'article40delaLlei39/2015,d'1d'octubre,
deProcedimentAdministratiuComúdelesAdministracionsPúbliques.

11.4.Lamancaderesoluciódinselterminiindicattindràefectesdesestimatoris.

Article12.Acceptaciódelasubvenció
Lasubvenciós’enténacceptadaperpartdelespersonesbeneficiàriessieneltermini
d’un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de la seva
concessió,nohanmanifestatexpressamentlasevarenúncia.
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Article11.Terminideresolucióinotificació

11.1. S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les solͼlicituds
presentadesdinsdelterminiestablert,iesresoldràenunúnicacteadministratiu.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Apartird’un15%derebaixainicial,percada5%dereduccióaddicional6punts.
b. Haverfetobresdemillora(quantificablesambfactura)enelsdarrersdosanys(màxim
de25punts):
Ͳ Reformacuina:10punts.
Ͳ Reformabany:7punts.
Ͳ Altres intervencions: fusteria, pintura, electricitat, accessibilitat: (per cada
actuació2puntsimàximde8punts).
Ͳ Reformaintegral(s’enténquereculltoteslesaltresactuacions):25punts
c. DisposardelCertificatenergèticambqualificacióenergèticaelevada(finsa25punts):
Ͳ QualificacióenergèticaEoinferior=0punts.
Ͳ QualificacióenergèticaD=10punts.
Ͳ QualificacióenergèticaA,BoC=25punts.

B

Per a la valoració de les solͼlicituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats amb la següent ponderació, essent la puntuació
màximaqueespotobtenir80punts:
a. Preudellloguerpersotadelamitjanaanualdel’Índexdereferènciadepreusdellloguer
per al municipi d’Arenys de Munt publicat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Aquestvalorespublicaràenlaconvocatòriacorresponent(màximde30punts).

A

Article10.Criterisperal’assignaciódesubvencions
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Article13.Compatibilitatambaltressubvencions
Lasubvencióatorgadaseràcompatibleambqualsevolaltrasubvenció,ajutobenefici
fiscalconceditsperaltresadministracionsoenspúblicsoprivats.Tanmateix,l'import
totaldelessubvencionsrebudesperlamateixafinalitatnopodràsuperarelcosttotal
delesdespesessubvencionables.

Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
públicaconcurrentquenos'hagideclaratamblasolͼlicitud.

Article14.Terminiiformadejustificació
14.1Lajustificaciódelessubvencionss’hauràdepresentarenelterminidedosmesos
desdeladatadeconcessiódelasubvenció.

14.2Documentsquecalaportarperjustificarlasubvenció:

a)Originalicòpiadelesfacturesemesesanomdel/spropietari/sacreditatives
delshonorarisdetècnic/s,idocumentacióacreditativad’abonamentdelestaxes
ivisatsrespectelatramitaciódelacèdulad’habitabilitatidelcertificatenergètic.

b)Originalicòpiadelesfacturesemesesanomdel/spropietari/sacreditatives
de les despeses d’habitabilitat i/o de condicionament dels interiors dels
habitatges.

c)
Contractedelloguerdel’habitatgeperunperíodemínimd’unany.

14.3  Haurà de constar que aquestes despeses corresponen a l’habitatge objecte
d’arrendament.

14.4 Hauran d’anar acompanyades del document acreditatiu d’haverͲne efectuat el
pagament mitjançant rebut bancari o, excepcionalment, mitjançant rebut acreditatiu
del pagament emès pel professional/tècnic on quedi acreditat que li han estat
abonadeslesdespesesqueconstenenladocumentaciórelativaaladespesa.

Article15.Pagamentdelasubvenció
La totalitat de la subvenció es pagarà en un únic pagament, mitjançant
transferènciabancàriaalcomptecorrentdela persona/empresabeneficiària,enel
cas de presentació de la documentació justificativa de la despesa realitzada sigui
correcta, en el termini màxim de dos mesos des de la data d'aprovació de la
justificació, sempre i quan hi hagi disponibilitatpressupostàriapelpagament.
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Article18.Aplicaciópressupostàriaifinançament
Encadaconvocatòriaques’aprovienaplicaciód’aquestesBases,esconcretaràquinés
l’import màxim que es destinarà a la concessió de subvencions i la corresponent
aplicaciópressupostària.Espodràpreveurelapossibilitatd’incrementarelcrèditamb
unimportaddicional.

La concessió de les subvencions estarà condicionada a l'existència de crèdit
adequat isuficientenelmoment dela resoluciód'atorgament.

Article19.Verificacióicontrol
Les subvencions atorgades per l'Ajuntament d'Arenys de Munt estan sotmeses a
verificació i control segons el que estableix l'Ordenança general de Subvencions
d'aquestAjuntament.

Article20.Infraccionsisancions
En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la
LGS,enelTítolIVdelRLGSialTítol IVdelaOrdenançageneraldeSubvencionsde
l'Ajuntament.

Article21.Règimjurídicsupletori
En el no previst en aquestes bases s'estarà al que disposen els preceptes de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa;el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
quals'aprovaelReglamentd'obres,activitatsiserveisdels ens locals de Catalunya
(ROAS); l'Ordenança general de Subvencions de l'Ajuntament d'Arenys de Munt; i
lesBases d'ExecuciódelPressupostGeneralvigentsencadamoment.



B


Article16.Publicitatdelessubvencions.
LessubvencionsatorgadesseranobjectedepublicitatalSistemaNacionaldePublicitat
de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de
Subvencions,ialButlletíOficialdelaProvínciadeBarcelonaialwebmunicipal.

Article17.Obligacionsdelsbeneficiaris/àries
Són obligacions dels beneficiaris les especificades a l'article 14 LGS i en l'article 19
de l'Ordenança general de Subvencions aprovada per aquest Ajuntament. El seu
incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la
incoaciódel'expedientdereintegramentdelasubvenció.


https://bop.diba.cat



Elsecretari

M.CarmenGómezMuñozͲTorrero
ArenysdeMunt,(documentsignatelectrònicament)


A

Article22.Vigència
Lavigènciad'aquestesbasesésindefinidamentrenoesmodifiquinoesderoguin.
Les presents bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí
OficialdelaProvínciadeBarcelona.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 16-5-2018
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