
Divendres, 19 de desembre de 2014

ALTRES ENTITATS

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

ANUNCI del  Consorci  de  l'Habitatge  de  Barcelona,  sobre  modificació  de  la  convocatòria  per  la  concessió  de  
subvencions per la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona per l'any 2014

La Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 2 de desembre 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, el següent acord:

1. Modificar la convocatòria de l'any 2014 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació a l'empara del que  
estableix l'acord tercer de l'esmentada convocatòria ampliant el crèdit pressupostari de la mateixa en 2.724.604,19 EUR 
que es distribueixen de la següent forma:

a. 1.547.026,92  EUR  corresponents  a  l'aportació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  per  la  convocatòria  d'ajuts  a  la 
rehabilitació de l'any 2014. Aquest import es destinarà a ajuts generals d'àmbit ciutat inclosa la instal·lació d'ascensors.

b. 1.177.577.27 EUR corresponents a l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona que es destinarà a ajuts generals d'àmbit 
ciutat inclosa la instal·lació d'ascensors.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria s'imputaran a la partida pressupostària 480.0001 del Consorci de 
l'Habitatge de Barcelona per l'any 2014. Qualsevol import de la convocatòria de l'any 2014 que no s'exhaureixi en el  
moment del tancament de la convocatòria s'aplicarà a la convocatòria de l'any 2015.

2. Modificar la convocatòria 2014 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació a l'empara del que estableix 
l'acord tercer de l'esmentada convocatòria en el sentit de:

a. Els  edificis  que  hagin  sol·licitat  acollir-se  als  ajuts  previstos  en  aquesta  convocatòria  d'ajuts  per  a  patologies 
estructurals, així com els edificis de l'àmbit de Ciutat Meridiana que hagin sol·licitat ajuts per a la instal·lació d'ascensors, 
podran sol·licitar juntament amb l'inici  de les obres una bestreta del 60% de la subvenció reconeguda sempre que 
acreditin factures per l'import de la bestreta, d'acord amb el que estableix l'article 20.1 de les bases reguladores dels  
ajuts d'aquesta convocatòria.

b. En el cas dels edificis de l'àmbit del Turó de la Peira que sol·licitin ajuts per a la rehabilitació de patologies estructurals 
es podran incloure com a despeses subvencionables en un import del 100% les segones diagnosis que s'hagin realitzat 
en el marc del conveni firmat entre el Districte de Nou Barris i l'Associació de Veïns de Nou Barris. Aquesta subvenció 
es podrà pagar íntegrament amb la comunicació de l'inici de les obres sempre que s'aportin factures i rebuts pel 100% 
del cost de la segona diagnosi.

Barcelona, 9 de desembre de 2014
El gerent, Josep M. de Torres i Sanahuja

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