Ajuntament
Sant Pere de Ribes
HABITATGE

Valoració, reconeixement i justificació del dret a percebre Ajuts
municipals
•

•
•

•

Les sol·licituds d’ajuts municipals es resoldran partint del criteri de prioritat
segons
l’ordre de
la seva presentació, completa i degudament
complimentades, en els registres municipals, i seran quantificades en
aplicació de criteris objectius i homogenis establerts d’acord amb les finalitats
d’interès generals perseguides amb l’atorgament dels presents ajuts; tot haventse de considerar, en qualsevol cas, el límit que suposa la disponibilitat
econòmica imposada per l’import total de la partida pressupostària
assignada per aquest concepte en el Pressupost municipal de l’exercici
2020, i que s’eleva a 50.000€ (CINQUANTA MIL EUROS) - i sens perjudici de les
ampliacions d’aquesta partida que, en el seu cas, el Ple de la Corporació pugui
acordar-.
L’import dels ajuts que, en el seu cas, puguin correspondre a atorgar a les
sol·licituds presentades, es quantificarà en els termes següents:
o

L’Ajuntament subvencionarà fins el 50% del cost de les obres quan es
tracti de façanes que formin part dels conjunts, dels edificis o de les
façanes protegits/es pel Catàleg. Fora d’aquests supòsits, la subvenció
serà de fins al 25% del cost de les obres quan es tracti de façanes no
protegides i que siguin visibles des de la via pública i de fins al 10% del
cost de les obres quan es tracti de façanes no protegides i que no siguin
visibles des de la via pública.

o

L’import subvencionat no inclourà l’IVA que grava l’import de l’actuació
subvencionada en cas que el sol·licitant es dedueixi aquest IVA, per la via
compensar-lo amb l’IVA que, en el seu cas, repercuteixi per raó del
desenvolupament de les seves activitats. En cas que no tingui lloc aquesta
deducció/via compensació, l’import subvencionat inclourà l’IVA que grava
l’import de l’actuació subvencionada.

o

En qualsevol cas, s’estableix un import màxim atorgable com a subvenció
per a cada edifici, segons el criteri següent:


Si el pressupost d’execució material de l’obra és inferior a
8.000 euros (vuit mil euros), es finançarà el 50%, el 25% o el 10
% del seu cost, en funció de la pertinença o no de la façana/es
al catàleg i/o de la seva visibilitat o no des de la via pública.



Si el pressupost d’execució material de l’obra és superior a
8.000 euros (vuit mil euros), es fixa una quantia subvencionable
màxima de 4.000 o 2.000 euros (quatre mil o dos mil euros), en
funció de la pertinença o no de la façana/es al catàleg i/o de la
seva visibilitat o no des de la via pública.

En tot cas, les obres objecte d’ajut municipal hauran d’haver estat
completades, pagades i degudament justificades en aquests termes
davant d’aquest Ajuntament, com a data límit, el 30/11/2020.

