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BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS MUNICIPALS A
L’ACCÉS I PERMANÈNCIA DE L’HABITATGE DE LLOGUER PER A
L’EXERCICI 2019

1.- DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DE SUBVENCIÓ
L'objecte d'aquestes bases reguladores i convocatòria és la concessió de subvencions
per al pagament del lloguer d’habitatges situats al terme municipal de Sant Pere de
Ribes. Els objectius són:
-

Facilitar l’accés i permanència a l’habitatge assequible.

-

Evitar la pèrdua d’habitatge habitual i l’exclusió residencial.

Les subvencions es concediran mitjançant el règim de concurrència pública
competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer
per a les persones beneficiàries que compleixin els requisits establerts per accedir-hi i
segueixin el procediment de tramitació.

2.- LÍNIES D’AJUT DE LES SUBVENCIONS

Línia 1: Ajut a l’entrada d’habitatge de lloguer
Per als contractes de lloguer d’habitatges del 2019, com a habitatge habitual, que no
superi la renda de 700 € mensuals de l’any de la convocatòria.
Línia 2: Ajut al pagament del lloguer
Ajuts al pagament del lloguer de mensualitats per a contractes vigents en la data de
presentació de la sol·licitud que no superin els 700 € mensuals.

3.- PERSONES DESTINATÀRIES I REQUISITS
Podran percebre les subvencions totes aquelles persones que tinguin un contracte
arrendatari com a habitatge habitual, ubicat al municipi de Sant Pere de Ribes i
reuneixin els requisits següents:
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a. Ser persona física, major d’edat, de nacionalitat espanyola o d’algun estat
membre de la Unió Europea, o en el cas de persones estrangeres no
comunitàries acreditar permís de residència legal. No disposar de cap altre
habitatge de propietat o lloguer.
b. El contracte d’arrendament ha de ser d’ús d’habitatge habitual i s’acreditarà
mitjançant l’empadronament, la seva formalització ha de ser vigent i la renda
mensual no pot superar els 700 euros mensuals.
c. Durant la percepció de l’ajut s’ha de mantenir l’habitatge arrendatari objecte de
la prestació com a residència habitual i permanent.
d. Els límits dels ingressos de la unitat de convivència es determina pel nombre
de membres de la unitat i s’expressa d’acord amb el nombre de vegades de
l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) que per a l’any 2019 és
de 7.967,73 euros anuals. Aquestes bases estableixen el topall en 2,35
vegades l’IRSC i en funció de les persones que formen part de la unitat de
convivència els imports són els següents:
Fins a 2,35 vegades l’IRSC per a la Zona A
1 membre

2 membres

3 membres

4 membres o més

24.965,55€

25.737,68€

26.844,68€

27.739,50€

e. En el cas de sol·licitants de la línia 1 dels ajuts, s’entendrà com a unitat de
convivència exclusivament les persones que hi vagin a viure a l’habitatge a
arrendar. En el cas de sol·licitants de la Línia 2 dels ajuts, s’entendrà com a
unitat de convivència totes aquelles persones que constin al Padró Municipal
d’Habitants i declarin que efectivament conviuen al domicili arrendat.
f.

Que cap dels titulars del contracte de lloguer hagin demanat un altre ajut pel
mateix concepte, pel mateix exercici i amb els mateixos requisits d’accés, o en
cas d’haver-lo demanat, que no s’hagi resolt la petició en el moment de
presentar la sol·licitud.

g. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària
de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
h. Estar al corrent de les obligacions tributàries de les administracions públiques i
obligacions amb la Seguretat Social.

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
HABITATGE

4.- RÈGIM JURÍDIC
Aquestes bases tenen naturalesa de bases complementàries a l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en
matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions
públiques.

5.- DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
La present actuació està prevista a la partida pressupostària amb número 31001 1522
48000 i dotada amb 50.000€, partida ampliable amb més dotació, si així s’acorda.

6.- SOL.LICITUDS, FORMA I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA.
6.1. Termini de presentació de les sol·licituds
Subvencions ordinàries:
Durant el termini de dos mesos a contar a partir de la data de publicació de
les Bases reguladores d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Subvencions extraordinàries:
Es preveu la possibilitat de presentar sol·licituds extraordinàries fora del
termini anteriorment fixat, sempre i quan, una vegada resoltes les peticions
presentades dins del termini establert continuï havent disponibilitat
pressupostària i/o es realitzi una dotació extraordinària d’acord amb el punt
5. En tot cas el termini de finalització és fins al 31/10/2019.
6.2.- Documentació acreditativa
1. Formulari normalitzat de sol·licitud de l’ajut en la seva modalitat de la Línia 1 o la
Línia 2 dels ajuts.
2. Declaració de responsabilitat amb els següents supòsits: no haver demanat ni rebut
cap altre ajut pel mateix concepte; no tenir en propietat o ser usufructuari de cap
habitatge, cap membre de la unitat familiar, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per
raons acreditades; no tenir parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable
anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau amb les persones
arrendadores. Aquest mateix criteri s’aplica a la relació entre la persona arrendadora i
la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de
qualsevol dels seus socis o partícips.
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
HABITATGE

3. Documentació a presentar:
•

DNI/NIF/NIE i fotocòpia de la persona sol·licitant i de cascun dels membres que
integren la unitat de convivència.

•

Certificat d’empadronament o volant de convivència, que acrediti el domicili de
la persona sol·licitant i dels membres del nucli de convivència.

•

En el cas de famílies amb menors a càrrec, el llibre de família i per als supòsits
de famílies monomarentals/monoparentals o nombroses, els carnets vigents
corresponents.

•

Per a persones amb discapacitat, resolució o carnet de reconeixement del grau
emès per l’ICASS.

•

Per a persones separades o divorciades, sentencia judicial amb el conveni
regulador.

•

Acreditació dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels
membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos
cal acreditar-los de la manera següent:
-

Declaració de l'IRPF, corresponent al període impositiu immediatament
anterior, amb termini de presentació vençut en la data de presentació de la
sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que
integren la unitat de convivència en edat laboral.

-

En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de
convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració
de IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per
l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i l'informe de vida
laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de
tributació.

-

Certificats d’ingressos per prestacions: atur, pensions no contributives,...

En el cas que la persona sol·licitant i/o persones que conviuen a la unitat
prestin, mitjançant el formulari d’autorització corresponent, el seu consentiment
per a la comprovació de les seves dades al servei de Via Oberta i hagin
presentat la declaració de la Renda durant el període anterior, no caldrà
l’acreditació de la mateixa i sí l’autorització (formulari corresponent) per a la
consulta al servei Via Oberta.
Per a les persones que no puguin acreditar els seus ingressos, hauran de
prestar declaració jurada marcant la casella corresponent al formulari de
sol·licitud.
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•

Contracte de lloguer i rebuts pagats corresponent a l’any en curs objecte de la
convocatòria en el cas de les subvencions de la Línia 2.

•

Els models normalitzats de sol·licitud de subvenció, així la declaració de
responsabilitat i l’autorització per a la comprovació de dades al Servei de Via
Oberta, estaran a disposició de les persones interessades a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana situada a la Plaça Vinya d’En Petaca 1, de Les Roquetes, o a la
Plaça de la Vila 1, de Ribes.

7.- PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS
Les subvencions per a l’ accés i permanència al lloguer assequible, es concedeixen
per pública concurrència, a través d’una convocatòria que es publicarà a la seu
electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí oficial de la província de Barcelona i està oberta
a totes les persones que complexin amb els requisits del punt 3 d’aquestes Bases.
7.1.- Instrucció
Les subvencions seran concedides o denegades mitjançant resolució administrativa en
el termini màxim de tres mesos des de la presentació, dins de termini, de la sol·licitud
amb tota la documentació annexa.
Les sol·licituds seran examinades pel servei d’habitatge d’aquest Ajuntament, que
realitzarà una valoració tècnica a partir dels criteris de valoració establers en el punt
7.2 de les presents Bases i s’elevarà la corresponent proposta de subvenció a la Junta
de Govern Local.
Si verificada la documentació s’observen defectes en les sol·licituds, manca de dades
o de documentació necessària, es requerirà a la persona sol·licitant per a que en el
termini de deu dies hàbils, esmeni les mancances o acompanyi els documents
preceptius. Cas que no sigui esmenada dins aquest termini, la sol·licitud es donarà per
desistida.

7.2.- Criteris de valoració i ponderació emprats per a la concessió de les
subvencions.
Les subvencions s'atorgaran en règim de lliure concurrència competitiva, en funció
dels següents criteris de valoració queden explícits a l’Annex
1.Situacions en relació amb l’habitatge i/o familiars següents:
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a) Persones titulars del contracte
d'arrendament que han patit un procés
de
desnonament
o
d'execució
hipotecària en els darrers dotze mesos a
comptar de la data de presentació de la
sol·licitud.
b) Persones titulars del contracte
d'arrendament amb discapacitat o amb
membres de la unitat de convivència
amb discapacitat, i que acreditin un grau
igual o superior al 35%, declarada així
per l'ICASS.
c) Persones titulars del contracte
d'arrendament més grans de 65 anys
d)
Joves
titulars
del
contracte
d’arrendament entre 18 i 35 anys amb
ascendents o descendents al seu càrrec.
e)
Dones
titulars
del
contracte
d'arrendament víctimes de violència
masclista.
f) Persones titulars del contracte
d'arrendament que siguin progenitores
de famílies monoparentals amb menors
a càrrec.
g) Persones titulars del contracte
d'arrendament que siguin progenitores
de famílies nombroses.

10 punts

10 punts

10 punts
10 punts

10 punts

10 punts

10 punts

2. Atenent a les circumstàncies econòmiques, en funció dels ingressos de la unitat de
convivència
a) 20 punts per a les unitats de convivència que no superin els següents ingressos
anuals, equivalents a 0,95 vegades l’IRSC:
1 membre
10.092,46 €

2 membres
10.404,60

3 membres
10.852,11

4 membres
11.213,84
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b) 10 punts per a les unitats de convivència que no superin els següents ingressos
anuals, equivalents a 1,5 vegades l’IRSC
1 membre
15.935,46

2 membres
16.428,31

3 membres
17.134,90

4 membres
17.706,07

3) Altres circumstàncies:
Si la persona sol·licitant, en el moment
de la sol·licitud està empadronada al
municipi i acredita tenir una antiguitat al
municipi contínua, de com a mínim, 3
anys anteriors a la presentació de la
sol·licitud
o
bé,
una
antiguitat
discontínua de 5 anys al municipi.

20 punts

En cas d’empat, es dirimirà el mateix calculant la renda per càpita de cadascuna de les
peticions (ingressos anuals nets entre el número de membres de la unitat familiar) i
ordenant-les de menor a major ingressos anuals nets.

7.3.- Termini màxim per a la resolució
El termini màxim per a la resolució serà de 3 mesos a partir de la finalització del termini
de presentació de les sol·licituds de subvenció. La manca de resolució produeix la
seva desestimació.
La resolució final es notificarà individualment al sol·licitant. Els ajuts s'entendran
acceptats si transcorregut el termini del mes següent a la recepció de la comunicació
de concessió no es manifesta res en contra

8.- ABAST DE LES SUBVENCIONS, QUANTIA, DURADA I COMPTABILITAT

8.1. Els ajuts es concediran tenint en compte els criteris de ponderació fixat en les
Bases amb una dotació anual disponible pressupostària tal i com s’indica al punt 5.
Es podrà fixar una quantia addicional a la quantia màxima prevista a l'apartat anterior,
en el cas que, abans de la resolució de la convocatòria, quedés crèdit sense aplicació
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o augmenti la disponibilitat de crèdit en la partida pressupostària corresponent.
L'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de
disponibilitat del crèdit i, en el seu cas, prèvia aprovació de la modificació
pressupostària que precedeixi, en un moment anterior a la resolució de la
convocatòria. En aquest cas es podrà atendre la concessió de les subvencions
corresponents sense necessitat de realitzar una nova convocatòria.
En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions i en el transcurs de
l'exercici, quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podrà
incrementar l'import concedit a alguna de les sol·licituds i/o atendre d'altres que, a
causa de les disponibilitats pressupostàries, haguessin quedat sense subvenció,
sempre que aquestes sol·licituds s'hagin presentat en el seu moment a la
convocatòria, atenent als criteris, requisits, procediment i altres extrems d'aquesta
normativa, sense que sigui necessària una altra convocatòria.

8.2. Quantia de les subvencions

•

Línia 1. Ajuts a l’entrada

Import equivalent a dues mensualitats de lloguer a pagar, per tal de facilitar la
signatura del nou contracte de lloguer, amb un màxim de 1.400,00 euros.
En cas que en el moment de la sol·licitud no s'hagi formalitzat el contracte de lloguer,
les persones beneficiàries disposaran fins el 6 de desembre de 2019, com a màxim,
per presentar a l’Ajuntament el contracte signat, juntament amb els justificants dels
pagaments realitzats.
Tanmateix els beneficiaris d’aquesta línia de subvenció podran obtenir un avançament
de la subvenció equivalent al 100% de la quantitat atorgada. Si, transcorregut el
termini atorgat (fins el 6 de desembre de 2019), el beneficiari de l’ajut no ha acreditat la
signatura del contracte o bé no ha justificat la totalitat de l’ajut atorgat i abonat perquè
va sol·licitar la bestreta del 100%, haurà de retornar l’import adjudicat o la part de
l’import adjudicat que no ha justificat.
•

Línia 2. Ajuts al pagament del lloguer per mensualitats

Ajut mensual per un import equivalent al 30% de l’import del lloguer sempre amb un
màxim de 210€ mensuals.
La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria.
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La quantia de la subvenció correspon a les mensualitats incloses en l’any de la
convocatòria sempre que el contracte d’arrendament estigui vigent. En cas de
signatura del contracte durant l’any de la convocatòria la quantia de la subvenció
comptarà a partir de la mensualitat que s’acrediti pagada.
Per determinar la quantia de l’ajut es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer
corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. Es considera que formen
part de l’import del lloguer només el concepte que fa referència a la renda pel lloguer
de l’habitatge, excepte endarreriments, despeses de serveis individuals o comunitaris,
pàrquings o trasters, o qualsevol altre import diferenciat de la renda de lloguer.
L’Ajuntament preveu realitzar un primer pagament un cop aprovada la concessió, en
forma de bestreta de fins el 50% de la subvenció concedida, i sense superar-la,
corresponent a les mensualitats que el beneficiari ja hagués abonat en el moment de
la concessió o en previsió de les mensualitats previstes durant l’any, a justificar en el
moment i de la manera determinada en el punt 9 les Bases. En el moment de la
justificació, es procedirà a realitzar el segon pagament corresponent al 50% restant. Si
en el moment de la justificació, aquesta no queda acreditada, l’adjudicatari de l’ajut
haurà de procedir a reintegrar-ho a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

9.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Requisits de la documentació justificativa
Per tal que es tramiti el pagament de la subvenció concedida caldrà que es presenti
prèviament la corresponent sol·licitud acompanyada de:
9.1. Línia 1. Ajuts a l'entrada
1. Model de sol·licitud per a la justificació de la Línia 1.
2. Contracte de lloguer signat per la persona beneficiària.
3. Justificació de les despeses realitzades:
-

Documents justificatius dels pagaments que hauran d'estar desglossats segons
el pressupost aportat.
Si, segons la documentació justificativa de les despeses, resulta que l'import de
la despesa efectuada és menor a la pressupostada, la inversió acreditada serà
la que es prendrà com a base per tal de calcular l'import de la subvenció a
abonar.
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9.2.

Per tramitar el pagament serà imprescindible que la unitat de convivència
considerada en el moment d'atorgar la subvenció sigui la mateixa pel que es
faran les corresponents comprovacions al padró municipal.
Línia 2. Ajuts al pagament

1. Model de sol·licitud per a la justificació de la Línia 2.
2. Justificació de les despeses realitzades: tots els documents justificatius del
pagament de les mensualitats de lloguer abonats al 2019 a excepció dels
presentats juntament amb la sol·licitud.
3. Model de declaració responsable conforme no tenen deutes tributaris ni amb la
Seguretat Social.
El termini màxim de la justificació en el cas d’ambdues línies serà el 6 de desembre del
2019 i, a la vista de les justificacions presentades, el servei d’habitatge emetrà informe
per a proposar a la Junta de Govern Local l’aprovació de les corresponents
justificacions i el pagament de les mateixes.

10.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
10.1.- Requisits per realitzar el pagament de subvenció
El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats de les dotacions
d'aquesta convocatòria.
10.2.- Termini de pagament i pagament anticipat
Un cop comprovada la documentació justificativa i aprovada per l’òrgan corresponent,
es tramitarà l'ordre de pagament mitjançant transferència bancària al número de
compte indicat al full de sol·licitud. Excepte en el cas de sol·licitud d’avançaments del
pagament establerts per cadascuna de les línies de subvenció.
10.3.- Publicitat
Els acords de concessió de subvencions es faran públics en el tauler d'edictes
municipal. Per tal de donar compliment al previst a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, modificat per la Llei 15/2014 de 16 de
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa, l'Ajuntament remetrà a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la
informació sobre les resolucions de concessió recaigudes en els termes establerts en
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l'article. A aquest efecte, el beneficiari, pel fet d'acollir-se als ajuts cedeix aquest ús i
dret a l'Ajuntament.

11.- OBLIGACIONS DELS PERCEPTORS/ES
Les persones sol·licitants acceptaran mitjançant els models formalitzats de sol·licitud:
a) Autoritzar a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes a verificar les dades consignades
en les sol·licituds presentades, així com en la documentació que s'hi incorpori, i a
sol·licitar la informació rellevant als registres de l'Administració Autonòmica, a la
Seguretat Social i a Hisenda, per verificar qualsevol concepte que es pregui en
consideració per adjudicar l'ajuda, sense perjudici de l'establert en la Llei de protecció
de dades personals.
b) Facilitar les dades personals, familiars i econòmiques, i també qualsevol altra
documentació necessària pel tractament de la seva sol·licitud. S'inclourà una
declaració responsable sobre les dades esmentades, ja sigui de la persona
interessada i/o dels membres de la unitat de convivència.
c) Destinar l'habitatge, per al qual es sol·licita l'ajut, a domicili habitual i permanent del
beneficiari i de la resta de la unitat convivencial considerada als efectes de valorar la
sol·licitud.
d) No sotsarrendar ni cedir total o parcialment l'habitatge.
e) Comunicar al departament gestor les alteracions que suposin una modificació
sobrevinguda de les circumstàncies que justifiquen la recepció de la subvenció.
f) Acreditar el compliment dels requisits i documentació fixades en aquestes Bases
particulars.
L'incompliment d'aquestes obligacions serà motiu de la pèrdua de la subvenció i, en el
seu cas, procedirà el reintegrament.

12.- INSPECCIÓ I CONTROL, ANUL.LACIÓ I RESPONSABILITATS
12.1.- Inspecció i control
1. L'Ajuntament se Sant Pere de Ribes durà a terme el seguiment necessari per
garantir el compliment de la finalitat de les subvencions atorgades.
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2. Les persones beneficiàries de les subvencions han de comunicar, en el termini
màxim d'un mes, a l'Ajuntament, qualsevol fet sobrevingut que, d'acord amb el que
estableixen les presents bases, pugui donar lloc a la modificació de les circumstàncies
que en van determinar la concessió. Les modificacions d'aquestes condicions poden
donar lloc a la revisió de la quantia de la prestació concedida.
3. Les persones beneficiàries han de proporcionar en tot moment la informació que
se'ls demani respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de
comprovació de l'Ajuntament.
12.2.- Extinció del dret al cobrament de les subvencions.
Són causes d'extinció:
- La renúncia expressa de la persona beneficiària.
- L'engany en l'acreditació dels requisits.
12.3.- Revocació de la subvenció i reintegrament de la subvenció
L'Ajuntament podrà ordenar el reintegrament dels ajuts, d'acord amb el previst al
capítol I del títol II de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions.
En aquests casos podrà procedir, previ tràmit d'audiència, a Ia revocació total o
parcial de la subvenció, la qual portarà inherent l'obligació del/la beneficiari/a de
retornar les quantitats percebudes.
Es comunicarà a l'interessat/a l'anul·lació de la subvenció i se'l requerirà perquè, dins
del termini d'un mes següent a la notificació, ingressi l'import de la subvenció més els
interessos de demora acreditats des de la data de pagament, amb l'advertiment que,
transcorregut l'esmentat termini, es procedirà al cobrament per la via de
constrenyiment. En tot cas, es respectarà el procediment que estableix el Reial Decret
939/2005, 29 de juliol, pel qual s'aprova el reglament general de recaptació.

12.4.- Responsabilitats
Els/les beneficiaris/es de subvencions restaran sotmesos/es a les responsabilitats i
règim sancionador previst al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
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13.- ALTRES DISPOSICIONS
Les subvencions tindran caràcter voluntari i no generaran en cap cas dret respecte a
peticions posteriors, no essent invocables com a precedent.
L'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de
qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què restin obligades les persones o
entitats destinatàries de les subvencions atorgades.

Sant Pere de Ribes, abril de 2019.
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