Ajuntament
Sant Pere de Ribes
HABITATGE

Qui pot participar?
Les presents subvencions van destinades a totes les persones, amb títol de
domini com amb qualsevol dret que permeti realitzar les actuacions de
manteniment, reparació rehabilitació i/o millora de façanes dels immobles
del municipi, i complir amb les obligacions que corresponen al manteniment i
conservació dels edificis (propietaris, comunitats de propietaris, usufructuaris,
llogaters, usuaris d’edificis, etc...).
A nivell temporal, poden ser objecte de subvenció les actuacions referides en el
paràgraf anterior, sempre que hagin estat realitzades a l’empara de les
corresponents llicències municipals i/o de les corresponents comunicacions
prèvies; les quals, en tot cas, hauran d’haver estat sol·licitades i/o
formulades davant l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a partir de l’1 de
gener de 2019 i, un cop atorgades, donar lloc a que les actuacions en qüestió
hagin estat acabades, com a màxim, el 30 de novembre de 2020.

Obligacions de les persones beneficiàries
D’acord amb la Llei de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre i el corresponent
Reglament que la desplega, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, les
persones beneficiàries:
a) Hauran de complir l’objectiu, executant les obres, de conformitat amb el projecte
que fonamenti la concessió de la subvenció i l’atorgament de la corresponent llicència
municipal.
b) Realitzar una justificació adequada del compliment dels requisits i també de la
posterior realització de les obres i compliment de la finalitat.
c) Aportar tota la informació que se li requereixi i col·laborar al màxim amb les
actuacions de comprovació.
d) Instal·lar un cartell a la façana principal de l’obra, en un lloc prou visible des de la
via pública, fet amb material que perduri en el temps, prou preparat per a suportar
les diferents inclemències meteorològiques i, amb unes mida de DIN-3. En aquest
cartell cal fer constar el següent text “Activitat subvencionada per l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes” i insertar el logotip de l’Ajuntament, el qual serà facilitat per
aquest Ajuntament en format digital.
e) Comunicar l’obtenció d’altres subvencions o recursos que financiïn les activitats
subvencionades.
f) Acreditar, en el moment de sol·licitar la subvenció, d’estar al corrent de les
obligacions tributàries i la Seguretat Social. No obstant, quan el beneficiari no estigui
obligat a presentar les declaracions o documents en matèria tributària i de seguretat
social, el seu compliment s’acreditarà mitjançant declaració responsable. Així mateix,
i en el seu cas, també caldrà que el sol·licitant presenti una declaració responsable
manifestant si es dedueix o no l’IVA que grava l’import de les actuacions
subvencionades. Finalment, el sol·licitant no haurà de tenir cap deute amb
l’Ajuntament.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts.

