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núm. 8165
AJUntAment de FiGUeres

Anunci sobre l’aprovació definitiva d’unes bases reguladores de subvencions

La Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de març de 2011, per 
delegació de l'ajuntament Ple, va aprovar les Bases reguladores per 
a la concessió de subvencions per a la millora de l’accessibilitat als 
habitatges dels immobles de l’àmbit del Pla d'Intervenció Integral 
del Centre Històric de Figueres.

aquestes bases han estat exposades al públic, en el Butlletí Oficial 
de la Província (BOP núm. 67, de 6 d’abril de 2011), al tauler d’anun-
cis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5862, de 19 
d’abril de 2011).

en el període d'informació pública no s’ha presentat cap al·legació, 
però si hi hagut una modificació d’ofici, consistent en l’eliminació 
de la previsió continguda al punt 7.2, de les Bases, i referida a les 
bonificacions fiscals, les quals, es regeixen pel seu propi règim fiscal.

en data 23 de maig de 2011, la Junta de Govern Local per delegació 
de l'ajuntament Ple, ha acordat aprovar definitivament les Bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de 
l’accessibilitat als habitatges dels immobles de l’àmbit del Pla d'In-
tervenció Integral del Centre Històric de Figueres, així com publicar 
el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis de la corporació, així com una referència d'aquest anunci 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora 
de l’accessibilitat als habitatges dels immobles de l’àmbit del Pla 
d'Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres.

article 1.- Objecte de les Bases
És objecte de les presents Bases la regulació per a la concessió de 
subvencions per a fomentar la promoció d’obres de rehabilitació 
d’elements comuns per a la millora de l’accessibilitat als habitatges 
en els immobles inclosos a l’àmbit del Pla d'Intervenció Integral que 
es desenvolupa al Centre Històric de Figueres.

article 2.- naturalesa i forma de concessió
Les subvencions objecte de les presents bases tenen caràcter discre-
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cional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles 
en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent o en 
aquestes bases. no generen cap dret per a l’obtenció d’altres sub-
vencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competi-
tiva, mitjançant el sistema de concurs i convocatòria única.

article 3.- Àmbit d’aplicació
són susceptibles de gaudir dels ajuts aquelles actuacions destinades 
a la instal·lació d’ascensors, plataformes elevadores, muntacàrre-
gues o plataformes salva-escales realitzades en immobles ubicats als 
districtes censals 2.1, 2.2 i 2.5 de Figueres, districtes que delimiten 
l’àmbit d’actuació del Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric 
(veure plànol annex) que s’executin amb posterioritat a l'1 de gener 
de 2011. 

article 4.- Conceptes subvencionables
4.1.  el pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, 

està constituït pel pressupost d’execució material, els honoraris 
facultatius, les despeses generals i el benefici industrial, i, si es-
cau, els costos de les diagnosis i estudis tècnics previs a l’elabo-
ració del projecte.
no formen part del pressupost protegible els impostos i taxes 
derivats de la obtenció de la llicència municipal d’obres.

4.2.  el pressupost subvencionable per a l’execució material de les 
obres és, com a màxim, el previst en les llicencies municipals.

4.3.  Pot formar part del pressupost protegible el cost del contracte 
de manteniment de l’aparell, amb una durada màxima de tres 
anys des de la posada en funcionament del mateix.

article 5.- sol·licitud d’ajuts
5.1.  Periòdicament, l’ajuntament de Figueres aprovarà la convoca-

tòria per a la sol·licitud dels ajuts, que establirà la data inicial i 
final per a la presentació de les sol·licituds. aquestes convoca-
tòries podran fixar criteris de prioritats de les actuacions per al 
seu repartiment temporal i per modalitats d’actuacions. L’ator-
gament dels ajuts restarà condicionat a les disponibilitats pres-
supostàries de cada exercici.

5.2.  Cada sol·licitant pot presentar una sol·licitud per immoble a la 
convocatòria corresponent. en cas que es rebi més d’una sol-
licitud referent a un mateix immoble, únicament es considerarà 
la primera que consti inscrita en el registre General de l’ajun-
tament de Figueres.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que 
estableix la corresponent convocatòria.
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5.3.  Les sol·licituds d’ajuts econòmics es formularan davant l’ajun-
tament, a partir de la seva presentació a l’OmaC (Oficina 
d’atenció al Ciutadà, av. salvador Dalí, 107 de Figueres), amb 
independència o en paral·lel a la sol·licitud de llicència d’obra 
que s’escaigui, mitjançant la presentació de: 
a) Instància de sol·licitud de subvenció amb expressió de les 

dades de la finca i del sol·licitant, inclòs el número de compte 
corrent als efectes de posteriors liquidacions.

b) acord de la comunitat de propietaris de sol·licitar l’ajut i 
procedir a la realització dels treballs d’acord amb les normes 
i ordenances municipals i les condicions de la convocatòria, 
si s’escau. 

c) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DnI del/s 
titular/s (o dels seus representants en el cas de comunitats 
de propietaris i/o societats mercantils).

d) Documentació que inclogui:
 - Fotografies de l’edifici (generals i de detall dels elements i 
zones on s’actuarà) en l’estat previ a d’intervenció.

 - Plànols o croquis amb indicació de les problemàtiques de 
l’estat inicial i dels materials, acabats i actuacions a realitzar.

 - memòria descriptiva de l’estat inicial, de les problemàti-
ques a resoldre i dels treballs que es pretenen realitzar.

 - Pressupost detallat per capítols o rams amb amidaments 
de cadascuna de les partides i oficis i aplicació de preus 
unitaris.

5.4.  L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de documen-
tació requerida  s’ha de realitzar després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies hà-
bils des de la seva notificació. si transcorregut aquest termini no 
s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén 
que la persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud, amb 
la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos 
a l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit 
ulterior.
si l’últim dia de la presentació de la documentació complemen-
tària o d’esmena de defectes coincideix en dissabte, el termini 
finalitzarà el dia hàbil següent.
La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació i el 
coneixement de les bases i la convocatòria corresponent.
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protec-
ció de dades de caràcter personal, les dades facilitades seran 
incloses en el fitxer automatitzat del registre de documents de 
l’ajuntament de Figueres.
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article 6.- Comunicació prèvia    
6.1.  en el cas que els treballs d’instal·lació d’un ascensor es vulguin 

realitzar fora dels terminis establerts per les successives convo-
catòries, la/les persona/es interessada/es en acollir-se als ajuts 
previstos en aquestes Bases presentaran, abans de l’inici de les 
obres, una instància per informar que volen dur a terme aquests 
treballs i per manifestar el seu interès en acollir-se al programa 
d’ajuts (amb independència o en paral·lel a la sol·licitud de la 
llicència d’obres corresponent).

6.2.  en aquests casos, la presentació d’aquesta comunicació prèvia 
serà requisit imprescindible per poder optar als ajuts.

6.3.  La presentació de la comunicació prèvia no eximeix de la pre-
sentació de la sol·licitud d’ajuts dins el termini que s’estableixi 
per a la convocatòria immediatament posterior a la data de pre-
sentació d’aquesta comunicació, en les condicions que s’especi-
fiquen a l’article 5 de les presents Bases. 

article 7.- Tipus i ajuts públics
els ajuts tindran la consideració de subvencions del Pla d'Interven-
ció Integral del Centre Històric de Figueres -participat a parts iguals 
pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Ge-
neralitat de Catalunya i per l’ajuntament de Figueres- als beneficia-
ris en les condicions regulades per les presents Bases, i seran:
7.1. ajuts econòmics directes 

7.1.1. Gaudiran d’una subvenció per un import de fins a un 40% 
del cost de les obres aquelles actuacions destinades a la instal-
lació d’ascensors amb creació d’itinerari practicable, amb un im-
port màxim per habitatge a determinar per convocatòria, amb 
els següents condicionants:
a) sempre que sigui tècnicament possible, es suprimiran les bar-

reres arquitectòniques entre la via pública i l’accés a l’ascensor.
b) Caldrà tenir constància expressa de l’entitat que actuarà com 

a promotora del conjunt de treballs a realitzar, tant pel que fa 
als tràmits administratius davant de l’ajuntament com pels 
aspectes relacionats amb la seguretat i salut, responsabilitat 
civil, etc. en general, serà l’empresa adjudicatària dels treballs 
d’instal·lació la que haurà d’assumir aquest rol, però s’accep-
tarà que sigui la propietat o comunitat de propietaris qui ac-
tuï com a promotor, sempre que es justifiqui la capacitat per 
assumir les obligacions que se’n deriven. 

c) els treballs d’instal·lació de l’ascensor han d’incloure, en l’ac-
tuació a realitzar, tots aquells aspectes (paleteria, estructura, 
excavacions, instal·lacions noves o modificacions de les exis-
tents, revestiments, màquina, ...) necessaris per completar la 
instal·lació de l’ascensor i la resta de feines complementaries 
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perquè aquest es pugui posar en funcionament.
d) el Projecte, la Direcció d’obra i la Coordinació de la seguretat i 

salut de l’obra, necessaris en qualsevol cas, poden ser contrac-
tats directament per la propietat de d’immoble o poden formar 
part del pressupost que presenti l’industrial adjudicatari.

7.1.2. Gaudiran d’una subvenció per un import de fins a un 40% 
del cost de les obres aquelles actuacions destinades a la instal·lació 
de plataformes elevadores aptes per a l’ús de les persones amb 
creació d’itinerari practicable, amb un import màxim per habitat-
ge a determinar per convocatòria, amb els següents condicionants:
a) Que no existeixi possibilitat tècnica -viable i proporciona-

da- per permetre el pas d’un ascensor pels espais comuns de 
d’immoble.

b) Per a immobles plurifamiliars, només s’admetrà la seva 
instal·lació en edificis de planta baixa més una planta, situats 
en solars entre mitgeres i que tinguin un màxim de quatre 
habitatges a la planta superior. 

c) sempre que sigui tècnicament possible, es suprimiran les barre-
res arquitectòniques entre la via pública i l’accés a la plataforma.

d) Caldrà tenir constància expressa de l’entitat que actuarà com 
a promotora del conjunt de treballs a realitzar, tant pel que fa 
als tràmits administratius davant de l’ajuntament com pels 
aspectes relacionats amb la seguretat i salut, responsabilitat 
civil, etc. en general, serà l’empresa adjudicatària dels treballs 
d’instal·lació la que haurà d’assumir aquest rol, però s’accep-
tarà que sigui la propietat o comunitat de propietaris qui ac-
tuï com a promotor, sempre que es justifiqui la capacitat per 
assumir les obligacions que se’n deriven. 

e) els treballs d’instal·lació de l’aparell han d’incloure, en l’actu-
ació a realitzar, tots aquells aspectes (paleteria, estructura, ex-
cavacions, instal·lacions noves o modificacions de les existents, 
revestiments, màquina, ...) necessaris per completar la instal-
lació de la plataforma elevadora i la resta de feines comple-
mentaries perquè aquesta es pugui posar en funcionament.

f) el Projecte, la Direcció d’obra i la Coordinació de la seguretat i 
salut de l’obra, necessaris en qualsevol cas, poden ser contrac-
tats directament per la propietat de d’immoble o poden formar 
part del pressupost que presenti l’industrial adjudicatari.

7.1.3. Gaudiran d’una subvenció per un import de fins a un 60% 
del cost de les obres aquelles actuacions excepcionals destinades 
a la instal·lació de muntacàrregues o plataformes elevadores per 
a subministraments domèstics (no aptes per a l’ús de les perso-
nes), per tal de facilitar a les persones d’edat avançada o amb 
mobilitat reduïda el trasllat d’aquests subministraments des de 
planta baixa fins a la planta a on es trobi el seu habitatge, amb un 
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import màxim per habitatge a determinar per convocatòria, amb 
els següents condicionants:
a) Que no existeixi possibilitat tècnica -viable i proporcionada- 

per permetre el pas d’un ascensor ni d’una plataforma ele-
vadora apte per a l’ús de les persones pels espais comuns de 
d’immoble.

b) Caldrà tenir constància expressa de l’entitat que actuarà com 
a promotora del conjunt de treballs a realitzar, tant pel que fa 
als tràmits administratius davant de l’ajuntament com pels 
aspectes relacionats amb la seguretat i salut, responsabilitat 
civil, etc. en general, serà l’empresa adjudicatària dels treballs 
d’instal·lació la que haurà d’assumir aquest rol, però s’accep-
tarà que sigui la propietat o comunitat de propietaris qui ac-
tuï com a promotor, sempre que es justifiqui la capacitat per 
assumir les obligacions que se’n deriven. 

c) els treballs d’instal·lació de l’aparell han d’incloure, en l’ac-
tuació a realitzar, tots aquells aspectes (paleteria, estructura, 
excavacions, instal·lacions noves o modificacions de les exis-
tents, revestiments, màquina, ...) necessaris per completar la 
instal·lació del muntacàrregues i la resta de feines comple-
mentaries perquè aquest es pugui posar en funcionament.

d) el Projecte, la Direcció d’obra i la Coordinació de la seguretat 
i salut de l’obra, en cas de ser necessaris, poden ser contrac-
tats directament per la propietat de d’immoble o poden for-
mar part del pressupost que presenti l’industrial adjudicatari.

7.1.4. Gaudiran d’una subvenció per un import de fins a un 60% 
del cost de les obres aquelles actuacions destinades a la instal·lació 
de plataformes salva-escales, amb un import màxim per actuació 
a determinar per convocatòria, amb els següents condicionants:
a) Que s’acrediti la residència habitual i permanent a un habitat-

ge de d’immoble de, com a mínim, una persona amb mobili-
tat reduïda oficialment reconeguda.

b) Caldrà tenir constància expressa de l’entitat que actuarà com 
a promotora del conjunt de treballs a realitzar, tant pel que fa 
als tràmits administratius davant de l’ajuntament com pels 
aspectes relacionats amb la seguretat i salut, responsabilitat 
civil, etc. en general, serà l’empresa adjudicatària dels treballs 
d’instal·lació la que haurà d’assumir aquest rol, però s’accep-
tarà que sigui la propietat o comunitat de propietaris qui ac-
tuï com a promotor, sempre que es justifiqui la capacitat per 
assumir les obligacions que se’n deriven. 

c) els treballs d’instal·lació de l’aparell han d’incloure, en l’ac-
tuació a realitzar, tots aquells aspectes (paleteria, estructura, 
excavacions, instal·lacions noves o modificacions de les exis-
tents, revestiments, màquina, ...) necessaris per completar la 
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instal·lació del muntacàrregues i la resta de feines comple-
mentaries perquè aquest es pugui posar en funcionament.

article 8.- recursos econòmics 
8.1.  els recursos totals aplicables al conjunt d’ajuts econòmics pre-

vistos en aquestes Bases seran els que figurin en els pressupos-
tos municipals de l’any corresponent.

article 9.- Condicions generals
9.1.  Podran ser objecte dels ajuts les obres referides a l’article 3 sem-

pre que reuneixin els requisits establerts en les presents Bases i 
prèvia comprovació que els titulars estan al corrent d’obligaci-
ons fiscals amb l’ajuntament de Figueres (o acreditació d’estar-
ne exempts).

9.2.  Totes les actuacions i obres hauran de garantir la seva coherència 
tècnica i constructiva amb l’estat de conservació de l’edifici així 
com la seva efectiva contribució a la millora de les condicions d’ús, 
seguretat i eliminació de barreres arquitectòniques de l’edifici.

9.3.  L’ajuntament fixarà prèviament, mitjançant un informe tècnic 
que emetrà en cada cas l’oficina del Pla de Barris, les actuacions 
necessàries per a una correcta intervenció. La no realització de 
les actuacions qualificades per l’informe tècnic com a indispen-
sables comportarà la pèrdua de la subvenció (i el seu reingrés 
immediat si ja se n’hagués gaudit), sens perjudici de les mesures 
sancionadores que siguin procedents.
els treballs de rehabilitació s’han d’ajustar a les directrius esta-
blertes a l’esmentat informe tècnic, quina finalitat serà tant la de 
determinar els elements sobre els que cal actuar com la de vali-
dar la solució constructiva que es vol portar a terme, inclosos els 
aspectes relatius als materials proposats i al pressupost aportat.

9.4.  La sol·licitud de la subvenció la realitzarà la propietat de l’im-
moble, tant si es tracta d’una o més persones físiques, d’una so-
cietat mercantil com d’una comunitat de propietaris. en aquest 
darrer supòsit caldrà, per tant, que la comunitat estigui legal-
ment constituïda. Les subvencions s’atorgaran a la propietat en 
el seu conjunt, mai a títol individual.

9.5.  Cal obtenir la pertinent llicència municipal d’obres per a l’exe-
cució dels treballs.

9.6.  els pressupostos presentats han de ser pressupostos tancats.

article 10.- Instrucció de l’expedient
La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions 
correspon a l’àrea de Llicències, Ús del sòl i Habitatge, sense perju-
dici de les delegacions que es considerin oportunes.
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una comissió qualificadora valorarà les sol·licituds i elaborarà la 
proposta de resolució.

La Junta de Govern Local és l’òrgan competent per a la resolució del 
procediment d’atorgament de les subvencions i és competent per re-
soldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aques-
tes bases. es prendrà un sol acord per resoldre la convocatòria.

L’inici de l’expedient s’efectuarà per mitjà de l’aprovació de la con-
vocatòria corresponent. L’incompliment dels requisits o del termini 
de presentació de sol·licituds en els termes i forma que es detallen 
en aquestes bases suposa la inadmissió de la sol·licitud. La no pre-
sentació de qualsevol dels documents que preveu l’article 5.3 en el 
termini corresponent i amb el requeriment previ d’esmena, compor-
ta el desistiment de la sol·licitud.

article 11.- Composició de la Comissió Qualificadora
President:

el coordinador del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric 
de Figueres

Vocals:
el cap d’àrea d’arquitectura i espai Públic
La tècnica d’administració general de l’àrea de Llicències, Ús del 
sòl i Habitatge
el tècnic d’Habitatge, rehabilitació i Patrimoni
el tècnic de rehabilitació del Pla d’Intervenció Integral del Centre 
Històric de Figueres

article 12.- Termini de resolució i notificació
La Junta de Govern Local ha d’adoptar la corresponent resolució en 
el termini màxim de sis mesos que computen a partir de la publi-
cació de la convocatòria corresponent, sense perjudici que aquesta 
posposi els efectes a una data posterior. un cop transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administra-
tiu. La resolució ha de ser notificada a tots els beneficiaris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des de 
la data d’adopció de la resolució.

article 13.- acceptació
Perquè la subvenció sigui efectiva, cal que el beneficiari l’accepti, 
sense reserves, amb les condicions amb les quals s’ha concedit. a 
aquests efectes, la signatura del justificant de recepció de la comu-
nicació de la subvenció és suficient, sempre que el beneficiari no 
al·legui res en contra en el termini d’un mes. La no acceptació com-
porta la revocació de la subvenció.



Pàg.	63Núm.	118	–	21	de	juny	de	2011

Administració	Local Ajuntaments

article 14.- Obligacions dels beneficiaris
els beneficiaris dels ajuts econòmics contemplats en les presents Ba-
ses s’obligaran a complir les següents condicions:
14.1. Permetre la inspecció municipal de les obres, facilitant-ne les 

dades i documents que els siguin sol·licitats.
14.2.  Començar i acabar les obres en els terminis previstos a la lli-

cència, llevat que en el acord de concessió de l’ajut s’especifi-
qui altra cosa. L’incompliment injustificat d’aquests terminis 
comportarà la pèrdua de la subvenció.

14.3. exhibir en la forma i lloc que determini l’ajuntament, si s’es-
cau, el distintiu que s’acordi, essent a càrrec del beneficiari el 
seu cost.  

14.4. els habitatges que formin part dels immobles beneficiaris dels 
ajuts han d’estar ocupats, i han de constituir la residència ha-
bitual i permanent dels seus ocupants. els habitatges que es 
trobin desocupats en el moment d’emetre el Decret de paga-
ment de l’ajut concedit hauran d’incorporar-se a la Borsa de 
mediació per al Lloguer social que gestiona l’Oficina munici-
pal d’Habitatge de l’ajuntament de Figueres.

14.5. Permetre que l’ajuntament de Figueres pugui fer referència a 
les obres i utilitzar imatges de la mateixa amb la finalitat de fer 
promoció dels ajuts a la rehabilitació. 

article 15.- Justificació de la subvenció 
en el termini màxim de dos mesos des de la finalització de les obres 
objecte de la subvenció, es sol·licitarà a l’ajuntament el pagament 
de l’ajut prèviament concedit, per la qual cosa caldrà presentar:

a) Instància de sol·licitud del pagament de l’ajut que correspon-
gui amb expressió de les dades de la finca i del sol·licitant, 
inclòs el número de compte corrent als efectes de liquidació.

b) Declaració expressa que els treballs s’han finalitzat d’acord 
amb la proposta tècnica presentada, i d’acord amb la llicència 
d’obres municipal (número i data).

c) acreditació de la despesa mitjançant còpia de les factures dels 
industrials en correspondència amb el pressupost presentat i 
justificació del seu pagament. s’admetrà igualment la presen-
tació d’un document que acrediti que l’empresa adjudicatària 
dels treballs accepta cobrar els treballs realitzats un cop el sol-
licitant hagi rebut els ajuts concedits per les administracions 
(amb excepció de la part que aquests no cobreixin)

d) Fotografies de l’edifici en l’estat final de la rehabilitació.

article 16.- règim Jurídic
en tot allò que no prevegin aquestes bases i la corresponent con-
vocatòria, és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
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de subvencions, el reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals i la resta de normativa concordant.

article 17.- Vigència
La vigència d’aquestes bases queda supeditada a la durada de l’exe-
cució del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres, 
així com a possibles modificacions.
Disposició addicional
els ajuts obtinguts en aplicació de les presents Bases, ja siguin en la 
modalitat d’ajut econòmic directe com en la de bonificacions, són 
incompatibles amb els obtinguts per al mateix concepte en aplicació 
d’altres programes de foment de la rehabilitació de l’ajuntament de 
Figueres. 

en canvi, els ajuts són complementaris als que es puguin obtenir 
a l’empara del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret 
a l’habitatge del 2009-2012, pel programa de rehabilitació general 
d’edificis i d’habitatges de la Generalitat de Catalunya. 

el/s sol·licitant/s informaran en tot moment de les sol·licituds 
d’ajuts efectuades a altres organismes per aquest mateix concepte.

en cap cas la suma dels ajuts obtinguts pot superar el 90% del cost 
de les actuacions protegides.

Disposició final
Les presents Bases reguladores entren en vigor al dia següent de la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Figueres, 30 de maig de 2011

santiago Vila Vicente
alcalde


