
Dilluns, 28 d'abril de 2014

ALTRES ENTITATS

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

ANUNCI del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, sobre modificació de convocatòria per la concessió de subvencions  
per la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges als barris de sud oest del Besòs i Canyelles

La Comissió Permanent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 10 d’abril de 2014 ha 
adoptat, d’acord amb el que preveuen els articles 13.1p) dels Estatuts del Consorci i 2.2 de les bases reguladores dels 
ajuts  a  la  rehabilitació  aprovades  per  la  Junta  General  en  data  17  de  desembre  de  2009,  i  l’acord  tretzè  de  la 
convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació als barris Sud-oest del Besòs i de Canyelles de l’any 2014 aprovada en la 
Comissió Permanent de 7 de març de 2014, el següent acord:

1. Modificar la convocatòria de l’any 2014 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació dels barris Sud-oest 
del Besòs i de Canyelles a l’empara del que estableix l’acord tretzè de l’esmentada convocatòria en el sentit de donar el 
següent redactat a l’acord setè:

"7. La sol·licitud d’ajut es podrà formalitzar juntament amb la sol·licitud d’inscripció o amb la presentació de l’inici d’obres 
o bé en el termini de trenta dies comptadors a partir de la finalització de les obres acompanyant la documentació que 
preveu l’article 20 de les Bases reguladores i  que es conté a l’annex 2 d’aquesta convocatòria.  Juntament amb la 
comunicació d’inici d’obres es podrà demanar una bestreta del 60% de la subvenció concedida sempre que es presentin 
certificacions per un import equivalent. El pagament que es realitzi a la finalització de les obres s’ajustarà a l’import de 
despesa justificada, sense que es pugui superar l’import concedit.

En el supòsit que l’ajut es sol·liciti amb la sol·licitud d’inscripció o a l’inici de les obres, en finalitzar les mateixes i cas de  
que s’hagi produït un increment en el pressupost protegible es podrà sol·licitar una subvenció complementària del 85% 
sobre l’increment del pressupost protegit respecte el reconegut, sempre que hi hagi disponibilitats pressupostàries.

Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’ajut en una data anterior si s’han exhaurit les disponibilitats pressupostàries. 
El tancament de l’admissió de sol·licituds d’ajuts es farà mitjançant una resolució del gerent del Consorci de l’Habitatge 
de Barcelona que es publicarà en el DOGC. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà requerir la presentació del  
final d’obres en el termini d’execució d’obres fixat en el permís d’obres."

Barcelona, 14 d’abril de 2014
El gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, Josep M. de Torres i Sanahuja

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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