El Ple de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs, en sessió realitzada el 8 de juliol de 2021, va aprovar
inicialment les Bases específiques per a la concessió de subvencions per a obres d’arranjament
d’habitatges a Vilalba dels Arcs per destinar-los a lloguer de 1r habitatge
De o fo itat a
l’a ti le
del De et
/
, de
de ju , pel ual s’ap ova el Regla e t
d’o es, a tivitats i se veis, a uest a o d s’ha sot s a i fo a i pú li a pe u te i i de t e ta
dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant la preceptiva inserció dels
anuncis en el tauler d’edictes electrònic, en el Butlletí de la província de Tarragona (CVE 2021-06552
de 15 de juliol de 2021) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 8464 de 23-07-2021)
Du a t a uest pe íode o s’ha fo ulat al·lega io s ni presentat reclamacions de cap tipus contra
l’es e tat a o d, ue d’a uesta manera ha esdevingut definitiu, per la qual cosa és procedent la
publicació, annexa a aquest anunci, del text íntegre de les bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions de l’Aju ta e t de Vilal a dels A s per a obres d’arranjament
d’habitatges a Vilalba dels Arcs per destinar-los a lloguer de 1r habitatge
Si el volen impugnar aquestes bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2
mesos des de la seva publicació íntegra.

| https://dipta.cat/ebop/
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AJUNTAMENT DE VILALBA DELS ARCS

1.Objecte, finalitat i règim jurídic
1.1L'objecte d'aquestes bases reguladores és establir els requisits per a la concessió de
subvencions per adequar habitatges del parc privat del municipi de Vilalba dels Arcs a les
condicions d'habitabilitat, accessibilitat i/o eficiència energètica exigida per la normativa
vigent, mitjançant l'execució d'obres de rehabilitació o reforma i posada al dia de l'interior
dels habitatges de manera que aquests puguin destinar-se a lloguer amb preus assequibles.
1.2Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i
eventual, són lliurement revocables en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció de
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
1.3El procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el
de concurrència pública competitiva.
2.Persones destinatàries
2.1Persones beneficiàries:
Poden ser persones beneficiàries de les subvencions les persones, físiques o jurídiques,
propietàries o usufructuàries d'habitatges del parc privat situats a l'àrea objecte de les
actuacions del pla integral de rehabilitació a tot el nucli de Vilalba dels Arcs, en les condicions
que determinen aquestes bases i amb el compromís d'incloure l'immoble a la Borsa
d'Habitatge gestionada per l'Oficina d'Habitatge de la Terra Alta, per tal d'incrementar el parc
de lloguer. L'habitatge haurà de complir els requisits i normativa vigent.
“’e t i losos a l’à ea o je te de les actuacions del pla integral de rehabilitació del nucli de
Vilalba dels Arcs, els immobles situats en tot el nucli.
2.2Exclusions subjectives:
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BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A OBRES
D’ARRANJAMENT D’ HABITATGES A VILALBA DELS ARCS PER DESTINAR-LOS A LLOGUER DE
1R HABITATGE.
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ANNEX

“’e loue d’a uestes su ve io s els ha itatges il·legals, els ha itatges situats e s l
urbanísticament incompatible amb les finalitats residencials i els habitatges situats en fora
d’ordenació o volum disconforme, en tant que es mantinguin aquestes circumstàncies.
3.Requisits
3.1Requisits de la persona sol·licitant:
La persona sol·licitant ha de:
1.Autoritzar l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs a inspeccionar l'habitatge; obtenir dades del
seu estat general; avaluar les actuacions sol·licitades; i, documentar fotogràficament les
deficiències, amb la finalitat d'elaborar l'informe intern d'idoneïtat tècnica de les obres.
L'informe, un cop elaborat, s'incorporarà d'ofici a l'expedient per l'òrgan instructor.
2.No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions de
conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3.Estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de
Vilalba dels Arcs i amb la Seguretat Social.
3.2. Requisits de les obres:
Les obres projectades:
a)Han de ser coherents tècnicament en relació amb l'estat de l'edifici i han de garantir les
condicions d'habitabilitat i, si s'escau, les condicions d'accessibilitat i l'eficiència energètica
dels habitatges.
b)No poden estar iniciades abans de la data d'inspecció de l'habitatge per a la realització de
l'informe intern d'idoneïtat tècnica.
c)No han d'estar subjectes a limitacions que impedeixin l'obtenció del títol habilitant
corresponent per a la seva execució.
II.ACTUACIONS, DESPESES SUBVENCIONABLES I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
4.- Actuacions i despeses subvencionables
Són subvencionables les obres d'adequació de les peces i dels elements que conformen
l'habitatge per tal d'obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat o que les millorin tal com:
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S'exclouen d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques següents:
a)Les entitats financeres, les filials immobiliàries d'aquestes entitats, els fons d'inversió i les
entitats de gestió d'actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària, d'acord
amb la legislació mercantil.
b)Les que, per si soles o per mitjà d'un grup d'empreses, siguin titulars d'una superfície útil
habitable de més de 1.250 m².

4. La millora de l'aïllament tèrmic o acústic amb l'adaptació dels elements que
conformen els tancaments de l'habitatge als paràmetres que exigeix la normativa
vigent, inclosos els tancaments de protecció exterior.
5. El repàs dels elements de l'habitatge deteriorats per una manca de conservació o
manteniment: terres, portes, finestres o altres.
6. Canvis estructurals en la distribució de l'habitatge.
7. Horaris tècnics per a la redacció de projectes, s'exclouen els costos per a l'obtenció
de la cèdula d'habitabilitat, certificat d'eficiència energètica o la Inspecció Tècnica de
l'Edifici (ITE).
8. El canvi de mobles, per a cuina, bany, menjador i/o habitacions.
9. Arranjament de teulada i/o terrasses o terrats.
10. Pintar l’i te io de l’ha itatge
5.- Quanties de les subvencions
L'import de la subvenció és del 65 per 100 de les despeses subvencionables, IVA inclòs,
defi ides e la ase a te io , a
u lí it à i de .
eu os d’ajut pe habitatge o pis, i
s'adequarà a les disponibilitats pressupostàries de la partida que assenyali l'acord de la
convocatòria.
L’i po t à i de su ve i pe a l’arranjament de teulada i/o terrasses o terrats ( Base 4ª
apartat 9) se à de .
€, se p e i ua l’ade ua i de l’i te io de l’ha itatge, es faci amb
u a despesa igual o supe io a .
€.
L'obtenció de subvencions atorgades amb la mateixa finalitat, per altres administracions
públiques, és compatible amb l'atorgament d'aquesta.
Els sol·licitants hauran d'informar d'altres subvencions que hagin sol·licitat i, en el seu cas,
obtingut per a la mateixa activitat. De conformitat amb l'article 19.3 de la Llei general de
subvencions, l'import de les subvencions mai no podrà ser de tal quantia que, aïlladament o
en concurrència amb qualsevol subvenció, ajut, ingrés o recurs, superi el cost de l'activitat o
obra subvencionada. Si es té coneixement d'aquest superàvit amb posterioritat al pagament
de la subvenció, la persona beneficiària té l'obligació de posar-ho en coneixement de l'òrgan
atorgant per adequar la subvenció, de l'excés obtingut per sobre del cost de l'activitat. Si
l'Ajuntament té coneixement d'aquest fet sense que la persona beneficiària ho hagi posat en
coneixement de l'Ajuntament, aquest haurà d'exigir el reintegrament de la totalitat de la
subvenció.
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2. La supressió de barreres arquitectòniques o l'adaptació dels elements i peces de
l'habitatge a la normativa d'accessibilitat.
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1. La instal·lació d’aigua, gas, calefacció, electricitat, sanejament i d’altres per a
l’adequació de l’habitatge a la normativa vigent.

DOCUMENTACIÓ

I

7.Convocatòria de les subvencions
La convocatòria d'aquestes subvencions correspon a la Junta de Govern Local. La
convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona per mitjà de la Base
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). També es publicarà al tauler electrònic d'anuncis
de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs, tot fent referència en aquests edictes al BOP on han
estat publicades les bases.
En l'acord de convocatòria, s'indicarà la partida pressupostària a la que s'imputarà les
subvencions i el seu import.
8.Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs o en
el registre electrònic de l'ajuntament si es disposa del corresponent certificat digital o
signatura electrònica acceptada, per mitjà d'una instància genèrica dirigida a l'Alcaldia,
sego s els odels esta le ts a l’efe te i ue es pod a a o segui a l'Aju ta e t de Vilalba
dels Arcs i al web.
De conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment
administratiu comú de les Administracions públiques, la presentació electrònica és
obligatòria en el cas, entre d'altres, de persones jurídiques, entitats sense personalitat
jurídica i comunitats de propietaris/ies.
La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les bases reguladores i faculta
l'ajuntament per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen.
En tot cas, els obligats a presentar la sol·licitud electrònicament podran fer-ho
presencialment a les oficines de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs als efectes de donar-los
assistència tècnica pertinent per tal que presentin la seva sol·licitud electrònicament en el
temps i forma establerts.
Si una mateixa persona presenta més d'una sol·licitud referida a diferents habitatges, haurà
d'assenyalar l'ordre de prioritat d'aquests. En aquest cas, l'Ajuntament inicialment només
tindrà en compte la primera de les sol·licituds i, en el cas que la disponibilitat pressupostària
de la partida corresponent ho permeti, s'atendran per ordre les segones i següents
sol·licituds.
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6.Finançament
Les subvencions previstes s'imputaran a l’aplicació pressupostària següent: 1522-48000.
L'atorgament de subvencions estarà limitat per la dotació econòmica establerta en el
pressupost per aquesta finalitat.

10.2Documentació tècnica:
a)Descripció detallada de les obres d'arranjament a realitzar.
b)Pressupost desglossat de les obres.
c)Fotografies en color de l'estat general de l'habitatge i dels elements objecte d'arranjament.

| https://dipta.cat/ebop/

a)Fotocòpia del DNI/NIF del sol·licitant.
b)En el cas de les persones jurídiques, l'escriptura de constitució i els poders o autorització
del representant de l'entitat que signa electrònicament la sol·licitud.
c)En el cas de diverses persones propietàries de l'habitatge, l'acord on consti la designació de
la persona representant per a la tramitació de l'ajut, l'aprovació per a executar les obres i el
percentatge de participació de cada persona copropietària en els costos de rehabilitació. d)En
el cas de ser usufructuari, autorització de la persona propietària de l'habitatge. e)Autorització
perquè:
-L'òrgan que gestiona les sol·licituds pugui demanar i obtenir dades relacionades amb la
tramitació i el seguiment de la sol·li itud a la “egu etat “o ial i a l’Ag ia Estatal
d’Ad i ist a i T i utà ia. Qua s’apo ti a uesta auto itza i o se à e essa i apo ta la
do u e ta i esta le ta a l’apa tat g).
-L'Ajuntament de Vilalba dels Arcs realitzi l'informe intern d'idoneïtat tècnica de les obres.
f)Nota simple actualitzada del Registre de la Propietat relativa a la titularitat de l'habitatge o
escriptura.
g)Certificació acreditativa conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres
amb l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs i amb la Seguretat Social.
h)Declaració responsable, segons model normalitzat, que posi de manifest:
-Que no es troba en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions de
conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Que no és titular, per si sol o per mitjà d'un grup d'empreses, d'una superfície útil habitable
de més de 1.250 m².
i)Compromís de destinar l'habitatge rehabilitat a lloguer durant un període mínim de 5, 10 o
15 anys en funció de l’import sol·licitat, en cas de ser persona adjudicatària de la subvenció,
per a ser arrendat, amb el benentès que, a partir de l'arrendament, la durada del lloguer serà
el que s'estableixi en el contracte signat a aquest efecte, d'acord amb la Llei d'Arrendaments
Urbans.
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9.Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà el fixat en la resolució de convocatòria i no
serà inferior a 20 dies hàbils a comptar del dia següent hàbil a la publicació de l'edicte a la
BDNS i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

11.Esmena de la sol·licitud i/o documentació complementària
L'Ajuntament pot demanar documentació complementària per ampliar el seu coneixement
sobre la sol·licitud presentada.
Si la sol·licitud o la documentació no reunissin els requisits exigits en les presents bases,
l'Ajuntament requerirà la persona interessada perquè en el termini de 10 dies hàbils esmeni
les mancances o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si no es complís
amb el requeriment, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia resolució que així ho
declari i arxivant-se sense més tràmit.
12.Criteris de valoració de les sol·licituds
E p i e llo , l’ ga gesto o p ova à ue els sol·li ita ts o pleixen els requisits per ser
persona beneficiària de l’ajut esta le t per aquestes bases. L’Aju ta e t de Vilalba dels Arcs
durà a terme una avaluació tècnica dels projectes presentats. Aquesta avaluació tècnica
consistirà, a més de verificar el compliment de tots els requisits de la persona beneficiària, en
valorar el projecte presentat des del pu t de vista d’ha ita ilitat. A
a uesta ve ifi a i
s’e et à u i fo e d’ido eïtat.
E sego llo , les sol·li ituds ue sigui ad eses se a avaluades pe l’ ga gesto , pe
rigorós ordre de presentació.
13.Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases està sotmès als
p i ipis ge e als esta le ts a l’a ti le de la Llei /
, de
de ove
e, ge e al de
subvencions, i es tramita en règim de concurrència competitiva.
L’ ga gesto de la su ve i depe d à de l’Al aldia o, pe delega i , de la Regido ia
o pete t e
at ia d’ha itatge.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits assenyalats en aquestes bases, es requerirà a la
persona sol·licita t, pe u e el te i i de deu dies hà ils es e i els defe tes ue s’hagi
observat, amb indicació que, de no fer-ho, se la tindrà per desistida de la sol·licitud
presentada, la qual cosa se li comunicarà expressament.
Una vegada presentades correctament les sol·li ituds i e s l’i fo e i te d’ido eïtat
t i a de les o es, l’ ga gesto ol·legiat i teg at pe l’a uite ta tècnica dels Serveis
Tècnics municipals i el titular de la Secretaria municipal emetran un informe sobre la
concessió o denegaci de adas u a d’a uestes.
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10.3L’Aju ta e t pot de a a do u e ta i
coneixement sobre la sol·licitud presentada.
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d)Comunicació o llicència de primera utilització i ocupació de l’i
o le i/o dula d’
ha ita ilitat, e as de ue es disposi. E el seu defe te, s’hau à de presentar un certificat
positiu d’a tiguitat i d’i e ist ia d’e pedie ts de dis ipli a u a ísti a.

de la

IV.RESOLUCIÓ, EXECUCIÓ DE LES OBRES I PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
14.Atorgament de subvencions
L’Al aldia o, per delegació seva, la Junta de Govern Local, atorgarà o denegarà motivadament
les su ve io s, i di a t, o a í i , l’i po t de la ua tia ato gada i el o epte
su ve io at, e el te i i à i de t es esos, a o pta de l’e de à de la data de
finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
El termini per emetre la resolució i notificar-la serà de màxim tres mesos, comptats des de la
data de publicació de la convocatòria. Un cop transcorregut el termini màxim per emetre
resolució sense que aquesta s’hagi di tat, el sol·li ita t hau à d’e te d e desesti ada la seva
sol·licitud per silenci negatiu.
Es notificarà individualment a cada persona beneficiària la concessió o denegació de la seva
sol·li itud. Alho a, e la seu ele t i a de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs es publicarà
l’a o d í teg e de esolu i de la o vo at ia.
De o fo itat a
l’a ti le . . ) de la Llei general de subvencions i amb les condicions
establertes en el mateix, les subvencions concedides es publicaran a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS) fent constar el programa i crèdit pressupostari al que
s’imputin, persona beneficiària, quantitat concedida, objectiu i finalitat de la subvenció. La
atei a i fo a i es pu li a à al Po tal de la T a spa
ia de l’Aju ta e t de Vilalba dels
Arcs, tot all se se pe judi i de la pu li itat ue s’hagi de pu li a de o fo itat a
la
normativa sobre transparència.
Les persones beneficiàries ha d’a epta les su ve io s. A uesta a epta i pot se
e p essa, pe ta
s’e te d à ue la persona beneficiària accepta la subvenció quan així
es desprengui inequívocament dels seus actes.
La justificaci de la su ve i s’e te d à o
s’hagi fet a te io e t.

a a epta i de la su ve i e el as ue o

15.Termini d'execució de les obres
Les o es s’ha d’i i ia i a a a di s dels dotze esos següe ts a pa ti de ue s’ato ga la
su ve i . L’i i i de les o es se à e essà ia e t poste io a la i spe i de l’ha itatge pe
a la ealitza i de l’i fo e i te d’ido eïtat t i a.
A a s de l’i i i de les o es al p ese ta la corresponent comunicació prèvia o sol·licitar i
o te i la lli
ia d’o es o espo e t a l’Aju ta e t de Vilalba dels Arcs. Les obres estan
su je tes al paga e t de l’i post so e o st u io s, i stal·la io s i o es i de la ta a
urbanística, que en cap cas seran una despesa subvencionable.
La p
oga del te i i d’e e u i s’ha de sol·li ita a l’ ga i st u to , ue valo a à la
sol·li itud p ese tada i eleva à la p oposta ue o espo gui a l’ ga o pete t pe

| https://dipta.cat/ebop/

d’ido eïtat s ausa de la de ega i
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El a à te desfavo a le de l’i fo
subvenció sol·licitada.

e)“i l’ha itatge ja fo a pa t de la Bo sa Co a al d’Ha itatge, la persona propietària estarà
obligada a mantenir-lo per un període de cinc anys més, com a mínim, a comptar a partir del
dia d’acabament de les obres subvencionades. En cas que la persona propietària de
l’ha itatge e llogue , e essit s fe l’ús d’a uest, pe ausa de fo ça ajo , si ho fa a a s
dels
a s eto a à l’i po t total de la su ve i ato gada si hagués obtingut una
subvenció de menys de 6.000,00 €, i pod à t eu e’l de la Bo sa d’ha itatge. E el cas que
s’hagu s o ti gut u a su ve i de
s de .
, € i fi s als .
, € es eto a à
l’i po t p o atejat ue o espo gui als a s ue o ha estat e llogue .
f)Pe et e les a tua io s de o p ova i i o t ol fi a e pe pa t de l’Aju ta e t.
g) La persona beneficiària estarà obligada a te i l’ha itatge e llogue i di s la Bo sa d’Ha itatge
Comarcal entre 5 i15 anys de lloguer, com a mínim, segons la següent taula:
-Fi s a .
€ de su ve i , a s de llogue .
-Fi s a .
€ de su ve i , a s de llogue .
-Fi s a .
€ de su ve i , a s de lloguer.
-El í i se a a s de llogue i s’a i à i e e ta t pe e tual e t sego s la taula a te io .
17.Justificació i pagament
La t a ita i del paga e t de la su ve i s’i i ia à a
la otifi a i a l’Aju ta e t, pe la
persona beneficiària, de la finalització de les obres, junt amb la presentació de les factures
o igi als o espo e ts ue justifi ui la despesa de l’i po t su ve io at i els e uts
o espo e ts del seu paga e t, a
la justifi a i de l’a ida e t i l’apli a i dels p eus

Pàg. 9-13

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 02-09-2021 | CVE 2021-07853 |

16.Obligacions de la persona beneficiària
Les persones beneficiàries de les subvencions atorgades estan obligats a:
a)O te i p via e t lli
ia d’o es o ealitza la o u i a i p via d’o es a l’i i i de les
mateixes, si és el cas.
b)Comunicar, en tot els casos, la finalització de les obres subve io a les a l’Aju ta e t de
Vilalba dels Arcs i di a t el dia d’a a a e t. A a uests efe tes, els “e veis T i s
u i ipals ai e a a l’a ta de fi alitza i de les o es, u op o p ovada la seva ido eïtat
amb la llicència o comunicació prèvia urbanística correspo e t i la esolu i d’ atorgament de
la subvenció.
c)Fo alitza , u op a a ades les o es su ve io a les, la i s ip i de l’ha itatge a la
Bo sa Co a al d’Ha itatge pe u te i i í i de i a s se se pe judi i ue a uest
termini mínim es perllongui mentre hi hagi un contracte de lloguer en vigor.
d)En cas que la persona propietària vulgui ue l’ha itatge dei i de fo a pa t de la Bo sa
Co a al d’Ha itatge desp s de i a s, hau à d’espe a a la fi del o t a te de llogue e
vigor, si és el cas.

| https://dipta.cat/ebop/

esold e. “i e el te i i d’u
es, o ptat a partir del dia de presentació de la sol·licitud de
pròrroga, o s’ha di tat esolu i , s’e te d à de egada. La p
oga se à ú i a i pe u
te i i de sis esos, a o pta a pa ti de la esolu i d’ap ova i de la p
oga.

18.Supervisió i control
Les persones beneficiàries resten sotmeses a les actuacions de control regulades a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament, aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol.
19.Invalidesa de la resolució de concessió
19.1Són causes de nul·litat de la resolució de concessió:
-Les i di ades e l’a ti le
de la Llei /
, d’ d’o tu e, del p o edi e t ad i ist atiu
comú de les Administracions públiques.
-La manca o insuficiència de crèdit, de conformitat amb allò disposat a l’a ti le
de la Llei
General Pressupostà ia i les de s o es d’igual a à te de les Ad i ist a io s Pú li ues.
19.2“
auses d’a ul·la ilitat de la esolu i de la o essi , les de s i f a io s de
l’o de a e t ju ídi , de o fo itat a
l’a ti le
de la Llei /
, d’ d’o tubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
20.Revocació, renúncia i reintegrament
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unitaris defi its, i la dula d’ha ita ilitat i el e tifi at d’efi i ia e e g ti a de l’ ha itatge.
Les factures originals presentades seran diligenciades per la secretà ia de l’Aju ta e t de
Vilalba dels Arcs, a
la següe t t a s ip i : La p ese t fa tu a, pe un import de xxx,xx
eu os, ha estat u a despesa su ve io ada pe l’Aju ta e t de Vilalba dels Arcs, en el marc
de les su ve io s pe a o es d’a a ja e t d’ha itatges pe desti a - los a lloguer,
a ualitat
, e pedie t
. La fa tu a o igi al ai í diligenciada serà retornada a la
persona beneficiària, guardant-se l’Aju ta e t de Vilalba dels Arcs les còpies adients. Cas
que la justificació aportada sigui incorrecta o i o pleta, l’Aju ta e t ho otifi a à a la
persona beneficiària i li concedirà u te i i d’es e a de deu dies hà ils. La manca
d’es e es de la do u e ta i di s del te i i es e tat p odui à la p dua de la su ve i .
El paga e t de l’i po t de la su ve i es p oduei u op l’ ga o ede t ha o p ovat
la justificació adequada de les despeses que se li imputen, la realització de la totalitat de
l’o je te de la su ve i , el o pli e t de les o di io s i les seves fi alitats i la
fo alitza i de la i lusi de l’ha itatge e la Bo sa d’Ha itatge de l’Ofi i a Co a al d’
Habitatge per un període mínim de 5 anys.
Els i po ts de les fa tu es p ese tats a l’ad i ist a i dete i e la ua tia pe al
pagament de la subvenció final.
L’i po t de la su ve i o edida o s’i e e ta ua els ostos de les o es s
superiors al pressupost inicialment aprovat.
L’ ga o pete t pe a la o essi de la su ve i pot edui l’i po t de la su ve i
o edida e fu i de les va ia io s i t oduïdes e l’o a i el ost fi al de l’a tua i
subvencionable.

20.2Renúncia de la subvenció:
La persona beneficiària pot renunciar a la subvenció, el qual resta alliberat del compliment de
la à ega o de l’afe ta i a ue es t o i sot esa a uell, a
la p dua del d et a e igi -la. La
renúncia ha de ser prèvia al cobrament de la subvenció. En cas contrari, la persona
beneficiària ha de procedir al reintegrament íntegre de la quantitat percebuda.
20.3Reintegrament de la subvenció percebuda:
L’Aju ta e t de Vilalba dels Arcs podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes,
ju ta e t a
l’i te s de de o a, des del o e t del paga e t de la su ve i fi s la
data e u s’a o di la procedència de reintegrament.
Caldrà notificar a la persona beneficiària la resolució oportuna, advertint-lo expressament
que una vegada transcorregut el te i i d’u
es des de la e ep i de la otifi a i se se
ue s’ hagi ei teg at les ua titats e lamades, es procedirà a exigir el deute per via de
constrenyiment.
L’aju ta e t du a t el te ps ue estigui o ligat a o a d e i s it a la Bo sa Comarcal
d’Ha itatge, pod à sol·li ita a la persona propietària, qualsevol documentació que acrediti
ue l’habitatge es manté en lloguer. En cas de trobar-se cap irregularitat es procedirà a iniciar
l’e pedie t de ei teg a e t de l’i po t total de la su ve i ato gada.
21.Règim sancionador
Les persones beneficiàries de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règim
sancionador que sobre les infraccions administratives en la matèria estableix la Llei General
de Subvencions.
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20.1Són causes de revocació de la subvenció les següents:
a)La o p ese ta i de la o u i a i o la o o te i de la lli
ia a a s d’i i iar les obres.
b)La no adaptació de les obres a les condicions de la comunicació o de la llicència i/o a les
fixades pels serveis tècnics municipals.
)L’i o pli e t del te i i d’e e u i , se se ausa justifi ada.
d)La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables.
e)La no justificació de les despeses efectuades.
f)La o o te i de la dula d’ha ita ilitat i/o el e tifi at d’efi i ia e e g ti a.
g)La o fo alitza i de la i lusi de l’ha itatge a la Bo sa d’Ha itatge de l’Ofi i a Co a al
d’Ha itatge de la Terra Alta.
h)La o a epta i de l’a e da e t p oposat pe l’Ofi i a d’Ha itatge.
i)Retirar el pis de la borsa abans del termini mínim de 5 anys establert en aquestes bases
j)La negativa de la persona propietària a lloga l’ha itatge.
k)Les altres legalment establertes.

21. Protecció de dades de caràcter personal
Responsable
Ajuntament de Vilalba dels Arcs, NIF: P4317700E Plaça de la Vila, 3
43782-Vilalba dels Arcs Tel. 977 438 002.
Pot o ta ta a
el delegat de p ote i de dades de l’Aju ta e t
de Vilalba dels Arcs mitjançant el correu electrònic:
dpd@vilalba.altanet.org
Finalitat
Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar el
procediment de sol·li itud, i si s’es au l’ato ga e t de la su ve i
relativa a les obres d’arranjament d’habitatges a Vilalba dels Arcs per
destinar-los a lloguer de 1r habitatge
Verificació de dades A uest Aju ta e t pod à ve ifi a l’e a titud de les dades
declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de
verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.
Legitimació per al Missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics.
tractament
Destinataris de les No es preveu la cessió de dades a tercers ni es fan transferències
dades
internacionals de dades, tret que sigui obligació legal.
Termini
de Pel ue fa als te i is de o se va i s’apli a a
els ue es
conservació de les o espo e a les taules d’avalua i do u e tal del Depa ta e t
dades
de Cultura de la Generalitat de Catalu a, e t e d’alt es.
Obligatorietat
Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar
les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la
finalitat corresponent.
Drets
L'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les
seves dades personals dirigint-se al delegat de protecció de dades de
l’Aju ta e t itja ça t el o eu ele t i , have t-se d'identificar
degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir: dret d'accés,
rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat y no ser
objecte de decisions individuals automatitzades. També pot retirar el
consentiment atorgat.
Informació
Pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de
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22.Normativa d'aplicació
En tot all ue o s’esta lei i e a uestes ases s
apli a les les disposi io s legals i
egla e tà ies vige ts ue egule l’a tivitat de les administracions públiques i, en concret,
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament, aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, el Decret 179/1995, de 13 de ju , pel ual s’ap ova el
Regla e t d’o es, a tivitats i se veis dels e s lo als de Catalu a, i l’O de a ça ge e al
egulado a de la o essi de su ve io s de l’Aju ta ent de Vilalba dels Arcs.

Dades competent per a obtenir informació addicional o presentar
una reclamació.

Disposició addicional primera
E as de ue o s’ e hau ei i el
dit dispo i le e la p i e a o vo at ia, l’Aju ta e t
de Vilalba dels Arcs podrà aprovar una segona convocatòria amb el romanent de crèdit que
esti pe de t d’ e e uta .
Disposició addicional segona
A uestes ases e t a a e vigo u op l’Aju ta e t l’hagi ap ovada defi itiva e t, s’hagi
publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i hagi transcorregut
el te i i p evist a l’a ti le . de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local,
Ta ago a, i se a efe tives e t e o es odifi ui o es de ogui e p essa e t .

Vilalba dels Arcs,
La secretària interventora

Fecha: 2021.08.30
14:20:45 +02'00'
Eva Bernabeu Marin
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