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ANUNCI

El Regidor-President de l�Institut Municipal
del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, en ús
de les facultats de l�article 6 �in fine� del
�Procediment regulador del foment de les
activitats de la campanya municipal per a la
protecció i la millora del paisatge urbà��,
aprovat per Decret de l�alcaldia de 12 de
març de 2002 (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍN-
CIA 116 de 15 de maig de 2002 i Gaseta
Municipal núm. 18 de 20 de juny de 2002),
ha resolt la modificació de l�article 53 del
Procediment i del programa A.2. �Accessibi-
litat� de l�annex 1, incrementant els ajuts per
a la instal·lació d�ascensors, d�acord amb el
següent annex.
Art. 53

Totes les subvencions que es concedeixin
en aplicació d�aquest Procediment tenen
caràcter de parcialment compatibles amb
altres ajuts públics per a les mateixes actua-
cions.

Aquesta compatibilitat parcial s�interpreta
de forma que, en cap cas, el titular podrà
rebre subvencions públiques que, en el seu
conjunt, suposin més del 50% del pressupost
subvencionable, llevat del programa A.2.1.
�Instal·lació d�ascensors� en que el límit serà
del 60%.

A aquests efectes, quan s�hagi produït la
sol·licitud d�altres ajuts públics, l�interessat
està obligat a declarar-ho a l�Institut, abans o
en el moment de fer la sol·licitud de benefi-
cis. L�incompliment d�aquesta condició com-
portarà la pèrdua automàtica de la subvenció
total.

ANNEX 1

ACTUACIONS QUE PODEN ACOLLIR-SE A LA
CAMPANYA PER A LA PROTECCIÓ I MILLORA DEL
PAISATGE URBÀ

A.2. Accessibilitat
Totes les actuacions acollides a aquest

programa hauran de complir els aspectes
recollits en matèria de supressió de barreres
arquitectòniques a les Ordenances Metropo-
litanes d�Edificació, a la Llei 20/91 de 25 de
novembre i al Decret 135/95 que la desenvo-
lupa, de la Generalitat de Catalunya, i qual-
sevol altre vigent en el moment de la realitza-
ció.

La subvenció per a qualsevol dels apartats
d�accessibilitat, llevat del que s�especifica al
programa A.2.1. �Instal·lació d�ascensors�,
serà del 25% del pressupost subvencionable.

En el cas que realitzin únicament obres de
supressió de barreres arquitectòniques acon-
seguint un itinerari practicable, o d�adaptació
total d�un habitatge, aquesta subvenció serà
del 30% del cost de les obres.

En el cas d�edificis històrics amb interès
arquitectònic inclosos al Catàleg vigent del
Patrimoni Històric artístic de la ciutat de Bar-

celona, la subvenció, llevat del que s�especi-
fica al programa A.2.1. �Instal·lació d�ascen-
sors�, podrà arribar fins al 30% del pressu-
post subvencionable.
A.2.1. Instal·lació d�ascensors

Comprèn aquelles actuacions consistents
en la dotació de nous ascensors tant en l�inte-
rior com en l�exterior de les finques que no
en tinguin.

La subvenció a atorgar serà del 60% del
pressupost subvencionable amb un límit de
45.000 EUR per ascensor. En el cas que es
facin simultàniament obres per aconseguir un
itinerari practicable, l�ajut màxim serà el més
favorable d�entre el límit de 45.000EUR per
ascensor o 6.000 EUR per habitatge.

Per tal d�acollir-se al programa
d�instal·lació d�ascensors caldrà realitzar el
Test de l�Edifici segons model normalitzat.
Aquest Test es realitzarà pels tècnics desig-
nats per l�Institut.

En el cas que el Test d�Edifici detecti ele-
ments perillosos, caldrà acreditar que aquests
han estat degudament subsanats per poder
accedir a la subvenció.

Serà condició indispensable que les noves
botoneres disposin del sistema Braille o dels
números en relleu.

Per a aquelles persones amb ingressos
familiars inferiors a dues vegades l�IPREM,
l�Institut facilitarà un ajut complementari de
fins al 100% de l�aportació individual que li
correspongui fer per la instal·lació de l�ascen-
sor, sempre que acompleixin els següents
requisits:

- Ser propietari de l�habitatge afectat i que
aquest constitueixi la seva residència habitual
i permanent.

- No disposar de cap altre habitatge a la
ciutat de Barcelona.

Aquestes condicions s�han d�acomplir en
el moment de la concessió de la subvenció.

A petició de l�interessat, l�Institut emetrà
un informe d�acompliment dels requisits
necessaris per demanar aquest ajut. Aquest
ajut complementari es tramitarà conjunta-
ment amb la sol·licitud de subvenció per a la
instal·lació de l�ascensor i s�ingressarà en el
mateix compte.

Aquest ajut complementari s�haurà de
retornar, incrementat amb els interessos
legals devengats des de la data de concessió
de l�ajut, en cas de transmissió de l�habitatge.

En el cas de transmissió mortis-causa entre
cònjuges o unitats de convivència sempre
que el supèrstite, els fills menor d�edat o els
majors incapacitats, el legitimari, l�usufruc-
tuari o l�hereu/va en primer grau acreditin
mantenir uns ingressos familiars iguals o infe-
riors als que donarien dret a accedir a l�ajut, i
acompleixin la resta de requisits per a la con-
cessió del mateix, l�obligació de retornar l�a-
jut s�ajornarà fins a la següent transmissió de
l�habitatge.

Per tal de garantir l�acompliment d�aquesta
condició, l�Institut articularà els mecanismes
que consideri oportuns, fins i tot la inscripció
en el Registre de la Propietat d�acord amb el
que estableixen els articles 136 de la Llei

18/2007 del dret a l�habitatge i l�article 31 de
la Llei 38/2003 general de Subvencions.

Els propietaris d�edificis en els que hi hagi
dubtes raonables de la possibilitat física
d�instal·lació d�ascensor, podran sol·licitar a
l�Institut, previ acord de la Comunitat, un
informe d�ubicació d�ascensor.
Disposició Transitòria

Aquest Procediment serà d�aplicació a tots
els expedients de subvenció que es trobin en
fase de tramitació a l�Institut, o en qualsevol
de les Oficines de l�Habitatge i que no hagin
finalitzat les obres a la data d�entrada en
vigor.

Ho certifico.
Barcelona, 9 de setembre de 2008.
El Secretari delegat, Joan de Moxó i Forga.
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Per part de les persones que es relacionen
a continuació, s�ha sol·licitat la transmissió
del dret funerari dels nínxols que a continua-
ció es relacionen del Cementiri Municipal de
Calella, per la qual cosa, es passa a informa-
ció pública pel termini de 15 dies, durant els
quals s�hi podran oposar els que s�hi creguin
amb dret. Transcorregut l�esmentat termini
sense que es produeixi cap oposició o
al·legació, es procedirà a expedir els títols.
GRUP§ NÍNXOL§NOM§ COGNOM1§ COGNOM2#

SANT ELM B§ 187§ ROSA§ OLIVER§ MOYA#
SANT ELM B§ 389§ CARMEN§ GISBERT§ MONTSANT#
SANT ELM B§ 395§ JUANA§ MONROY§ CORRAL#
SANT FRANCESC§ 24§ LOURDES§ OLIVER§ MOYA#
SANT JOAN§ 197§ CARMEN § RICO§ ALVAREZ#
SANTA JULITA§ 143§ CARMEN§ BERNAL§ CASTILLEJO#
SANTA MARIA A§ 160§ MIGUEL § RIBAS§ TRUNCAS#
SANTA MARIA B§ 18§ MARIA ANGELA§ SOTERAS § SOLER#

Calella, 29 d�agost de 2008.
L�Alcalde.
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En aquest Ajuntament s�ha sol·licitat la
renúncia del dret funerari d�enterrament al
Cementiri Vell de Calella, dels nínxols que a
continuació es relacionen, la qual cosa, es fa
públic per general coneixement i per què les
persones que creguin tenir dret ho puguin
acreditar segons s�estableix al Reglament
Regulador dels Cementiris Municipals davant
de l�Ajuntament en un termini de 30 dies.
Transcorregut l�esmentat termini sense que
s�hagin produït reclamacions, revertiran a
l�Ajuntament.

GRUP§ NINXOL#

ANTIC§ 637#
ANTIC§ 866#

AM21315
Resaltado

AM21315
Resaltado




