ANNEX. BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER PAL.LIAR LES
DESPESES DE CONTRACTACIÓ DE LES ALTES DELS SUBMINISTRAMENTS PER PERSONES EN RISC
D’EXCLUSIÓ SOCIAL TITULARS D’UN CONTRACTE DE LLOGUER SOCIAL GESTIONAT I/O MEDIAT PER
L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE TORDERA
Primera. Objecte i finalitat.
L’objecte d’aquestes Bases és fixar i regular els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió,
cobrament i justificació de les subvencions destinades a pal·liar les despeses de contractació de les altes
dels subministraments d’aigua, llum i gas per persones en risc d’exclusió social titulars d’un contracte de
lloguer social gestionat i/o mediat per l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Tordera.
Segona. Règim jurídic.
Les subvencions a les quals fan referencia aquestes Bases tenen caràcter voluntari i eventual, són
lliurament 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.
Aquestes subvencions estan subjectes a limitació pressupostaria, al compliment de la finalitat prevista i
tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els supòsits previstos.
El procediment per a l’atorgament de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència pública no
competitiva, en base a l’ordre cronològic de presentació de sol·licituds.
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la normativa general
reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Tordera i restant normativa aplicable en matèria de
subvencions.
Tercera. Crèdit pressupostari i quantia de la subvenció.
La quantia total de les subvencions regulades en aquestes Bases estarà condicionada al crèdit pressupostari
autoritzat en el pressupost de l’exercici que correspongui.
L’import màxim de subvenció s’establirà en la convocatòria anual.
No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit pressupostari disponible. En cas de
finalització del crèdit disponible, es desestimaran les sol·licituds per ordre cronològic de presentació en el
Registre General municipal.
Quarta. Actuacions subvencionables.
Seran subvencionable les despeses de contractació de les altes dels subministraments d’aigua, llum i gas
per persones en risc d’exclusió social titulars d’un contracte de lloguer social gestionat i/o mediat per
l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Tordera.
No seran subvencionable les despeses corresponents a impostos i taxes.

Cinquena. Persones destinatàries.
Poden optar a les subvencions regulades en aquestes Bases, les persones en risc d’exclusió social que siguin
titulars d’un contracte de lloguer social gestionat i/o mediat per l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament
de Tordera i que compleixin els requisits i les condicions establertes a les presents Bases i a la corresponent
convocatòria.

Sisena. Condicions i requisits de les persones sol·licitants.
Per poder optar a la subvencions reguladores en aquestes Bases, les persones sol·licitants hauran de
complir les següents condicions i requisits a la data de presentació de la sol·licitud:
-

-

-

-

Ser major d’edat.
Estar empadronada a Tordera, a l’habitatge pel qual se sol·licita la subvenció.
Estar inscrits en el Registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial en data anterior a la data
del contracte de lloguer social.
En cas de tenir expedient obert a Serveis Socials, disposar d’una valoració social de bon pronòstic a
llarg termini i que no s’hagin constatat incompliments en el Pla de treball i/o negativa a col·laborar
en el seguiment social.
En cas de tenir expedient obert al Servei Local d’Ocupació, disposar d’un itinerari d’inserció definit i
que no s’hagin constatat incompliments en l’esmentat itinerari i/o negativa a col·laborar en el seu
seguiment.
En cas d’estar desocupada, estar inscrita a l’Oficina de treball de la Generalitat i tenir la targeta de
demanda actualitzada (DARDO), així com al Servei local d’ocupació de l’Ajuntament de Tordera amb
itinerari d’inserció definit.
Haver-se adreçat al Servei de Consum de l’Ajuntament per rebre orientació i assessorament en
matèria de subministraments.
Ser titular del contracte de lloguer social pel qual se sol·licita la subvenció i que sigui residència
habitual.

Setena. Convocatòria pública i sol·licituds.
Amb caràcter anual, s’aprovarà la corresponent convocatòria de les subvencions regulades a les presents
Bases, en la qual es determinarà, entre d’altres aspectes, el període de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant instància normalitzada, que es podrà obtenir a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC), a l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) i a la pàgina web de l’Ajuntament de
Tordera: www.tordera.cat.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació annexa establerta a la convocatòria anual.

Les sol·licituds i tota la documentació requerida es podran presentar dins el termini establert a la
convocatòria pública a través dels següents mitjans:
-

Presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Tordera.
Telemàticament per internet a través de la pàgina web amb identificació mitjançant certificat digital.

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena d’aquestes Bases i l’autorització a l’Ajuntament
per dur a terme les consultes necessàries a d’altres administracions públiques per a comprovar les
circumstàncies expressades en la sol·licitud i documentació aportada.
Una vegada rebuda la sol·licitud i examinada per comprovar possibles defectes o omissions, l’Ajuntament
requerirà a les persones interessades perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, esmenin les
sol·licituds i/o aportin els documents necessaris que s’hagin omès, amb l’advertiment que la no
complementació s’entendrà com un desistiment i implicarà l’arxiu de la sol·licitud.
Vuitena. Tramitació i resolució.
La instrucció del procediment correspon a la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Tordera.
L’atorgament de les subvencions es farà un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds o a
mesura que es presentin les sol·licituds en el supòsit que la convocatòria estigui oberta al llarg de tot
l’exercici.
El termini de resolució serà de tres mesos a comptar de l’endemà de la data de finalització del període de
presentació de sol·licituds o de la formulació de la sol·licitud correcta, segons quin sigui el període de
presentació de sol·licituds establert a la convocatòria. La manca de resolució i notificació dins el termini
indicat tindrà efectes desestimatoris.
Aquestes subvencions es podran denegar bé per no complir els requisits establerts en les presents Bases i
en la corresponent convocatòria o per haver-se exhaurit el crèdit pressupostari.
L’Alcalde, mitjançant Decret, serà l’òrgan competent per atorgar les subvencions regulades per aquestes
Bases. La resolució del procediment es notificarà en un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la seva adopció.
La resolució del procediment posarà fi a la via administrativa i contra aquesta les persones interessades
podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o bé recurs
contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Novena. Obligacions de les persones beneficiàries.
Atorgada la subvenció, les persones beneficiàries estan obligades a:

-

Complir i mantenir les condicions determinants de l’atorgament de la subvenció, així com la
normativa en matèria de subvencions.
Comunicar les alteracions que suposin una modificació sobrevinguda de les circumstàncies que
haguessin justificat la recepció de la subvenció.
Comunicar les aportacions s’hagin rebut pel mateix concepte, en un termini de 10 dies hàbils a
comptar de l’endemà de la seva recepció.
Facilitar la comprovació i verificació del compliment de les condicions determinants de l’atorgament
de la subvenció i sotmetre’s a les mesures de control financer que s’escaiguin.
Justificar la despesa en el termini que es fixi a la convocatòria, mitjançant factures i justificants de
pagament originals.

L’incompliment d’aquests requisits serà motiu de revocació de la subvenció.

Desena. Pagament de les subvencions.
La subvenció es farà efectiva mitjançant un sol pagament, a través de transferència bancària, al compte
indicat a la sol·licitud, un cop justificada adequadament la despesa subvencionable.
L’obtenció d’aquesta subvenció, com qualsevol altra subvenció, ajut o prestació de caràcter públic, està
subjecta a tributació d’acord amb la normativa aplicable.
Onzena. Renúncia.
La persona beneficiària d’una subvenció de les regulades a les presents Bases podrà renunciar en qualsevol
moment a la subvenció atorgada, de manera que es perdrà el dret a exigir-la. La renúncia es formalitzarà
mitjançant la presentació al Registre General de l’Ajuntament de l’escrit corresponent, signat per la
persona beneficiària.

Dotzena. Reintegrament de les subvencions.
Les persones beneficiàries de les subvencions regulades a aquestes Bases tindran obligació de reintegrarles en el supòsit d’incompliment d’alguna de les condicions i requisits previstos a les pressents Bases i/o a la
convocatòria, així com en els altres supòsits previstos amb caràcter general en els articles 37 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i 33 i següents de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Tordera, d’acord amb el procediment previst als esmentats preceptes.

Tretzena. Règim sancionador.
Les persones beneficiaries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que estableix la
normativa aplicable en matèria de subvencions.

Catorzena. Protecció de dades.

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i l’article 12 del seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de
21 de desembre, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants de les subvencions
s’incorporaran al fitxer “Usuaris dels serveis municipals”, del qual es responsable l’Ajuntament de Tordera, i
no seran cedides sense el consentiment de les persones sol·licitants de les subvencions, llevat en els
supòsits autoritzats legalment.
Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de l’Ajuntament de Tordera.

Quinzena. Publicitat.
La publicitat d’aquestes Bases reguladores s’efectuarà mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, al Tauler d’Anuncis i a la web de l’Ajuntament, així com a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones en el moment en què s’aprovi la corresponent convocatòria –la qual es
publicarà, al seu torn, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d’Anuncis i a la web
municipal.

Setzena. Normativa aplicable.
En tot allò que no previst en aquestes Bases s’estarà al que disposa la normativa general i municipal en
matèria de subvencions.

