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Dimarts, 11 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI de convocatòria de subvencions per a incentivar l'aportació d'habitatges a la borsa de lloguer municipal

BDNS (Identif.): 319126.

De conformitat amb allò previst als articles 17.3 i 20.8.a de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, 
es publica l'extracte de la convocatòria, de la què el text complet es pot consultar a la Base de Datos Nacional de  
Subvenciones, http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ca/index i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers.

Primer. Persones beneficiàries:

Per optar a les subvencions caldrà complir les següents condicions:

Ser persona física, propietària d'un habitatge ubicat a Granollers amb contracte d'arrendament signat a través del Servei 
de Borsa de Lloguer Municipal, o bé prèviament a la formalització del contracte d'arrendament sempre i quan estigui 
formalitzat un compromís d'adscripció de l'habitatge al servei un màxim de cinc (5) mesos per a la formalització del  
contracte d'arrendament i amb compromís de subjecció a les condicions prèvies de preu i adjudicació establertes per 
aquest servei.

L'habitatge ha de disposar de cèdula d'habitabilitat vigent i certificat energètic.

L'habitatge  ha  d'estar  disponible  per  ser  arrendat,  no  havent-hi  cap  causa física  ni  jurídica  que  impedeixi  el  seu 
arrendament.

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.

Els sol·licitants han d'estar al  dia en el  pagament de les obligacions econòmiques municipals amb l'Ajuntament de 
Granollers.

Segon. Objecte:

Mobilitzar el parc privat d'habitatge i incentivar l'aportació d'habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal.

Tercer. Bases reguladores:

Bases a consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers – apartat de subvencions.

Quart. Quantia:

L'import de la subvenció serà.

Una subvenció  per  quantitat  equivalent  a  les  despeses  corresponents  a  la  tramitació  de  la  cèdula  d'habitabilitat  i 
certificat  energètic de l'habitatge adscrit  al servei  Borsa de Lloguer Municipal,  que inclou: Honoraris de tècnic (IVA 
inclòs), visats i taxes de tramitació, fins un màxim de 200.-EUR per habitatge.

Els honoraris i despeses subvencionables s'han d'haver produït com a màxim fins a abans de formalitzar-se el contracte 
d'arrendament amb motiu de la tramitació de la cèdula i certificat energètic de l'habitatge objecte d'arrendament.

Una subvenció per quantia equivalent al 50% de l'Impost Sobre Béns Immobles de l'habitatge adscrit al servei Borsa de 
Lloguer Municipal, corresponent a l'any 2016 en què s'ha formalitzat el contracte de lloguer, i fins a la quantitat màxima 
de 300.-EUR per habitatge.

La quantia total màxima de què està dotat aquest programa és de 33.946-EUR, dels que la quantia de 5.000.-EUR 
provenen  dels  fons  facilitats  per  la  Diputació  de  Barcelona,  i  la  quantitat  de  28.946.-EUR  dels  fons  propis  de 
l'Ajuntament.  Aquestes subvencions s'atorguen per  l'Ajuntament  de Granollers,  el  qual  n'assumirà el  pagament,  en 
primer lloc, amb els fons referenciats i facilitats per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 
2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", i en segon lloc, amb els fons propis. 

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

60
17

58
4



2

Dimarts, 11 d'octubre de 2016

Cinquè. Termini de presentació de les sol·licituds:

La convocatòria s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
finalitzarà el dia 22 de desembre de 2016.

Granollers, 26 de setembre de 2016
La secretària general, Catalina Victory Molné

ANUNCIO de convocatoria de subvenciones para incentivar la aportación de viviendas a la bolsa de alquiler municipal 

BDNS (Identif.): 319126.

En conformidad con aquello previsto a los artículos 17.3 y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de  
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo se puede consultar en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ca/index y a la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Granollers.

Primero. Personas beneficiarias:

Para optar a las subvenciones habrá que cumplir las siguientes condiciones:

Ser persona física, propietaria de una vivienda ubicada en Granollers con contrato de arrendamiento firmado a través 
del servicio de Bolsa de Alquiler Municipal, o bien previamente a la formalización del contrato de arrendamiento siempre 
y cuando esté formalizado un compromiso de adscripción de la vivienda al servicio un máximo de cinco (5) meses para  
la formalización del contrato de arrendamiento y con compromiso de sujeción a las condiciones previas de precio y 
adjudicación establecidas por este servicio.

La vivienda ha de disponer de cédula de habitabilidad vigente y certificado energético.

La vivienda debe estar disponible para ser arrendada, no habiendo ninguna causa física ni jurídica que impida su 
arrendamiento.

No estar  sometido  a  ninguno de  los  supuestos  de  prohibición  para  ser  persona  beneficiaria  de  subvenciones  de 
conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Los solicitantes tienen que estar al día en el pago de las obligaciones económicas municipales con el Ayuntamiento de 
Granollers.

Segundo. Objeto:

Movilizar el parque privado de vivienda e incentivar la aportación de viviendas a la Bolsa de Alquiler Municipal.

Tercero. Bases reguladoras:

Bases a consultar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Granollers – apartado de subvenciones.

Cuarto. Cuantía:

El importe de la subvención será.

Una subvención por cantidad equivalente a los gastos correspondientes a la tramitación de la cédula de habitabilidad y 
certificado energético de la vivienda adscrita al servicio Bolsa de Alquiler Municipal, que incluye: Honorarios de técnico 
(IVA incluido), visados y tasas de tramitación, hasta un máximo de 200.-EUR por vivienda.

Los honorarios y  gastos  subvencionables  se  tienen que haber  producido  como máximo hasta dos años antes de 
formalizarse el  contrato de arrendamiento con motivo de la  tramitación de la  cédula y  certificado energético de la 
vivienda objeto de arrendamiento.

Una subvención por cuantía equivalente al 50% del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de la vivienda adscrita al servicio 
Bolsa de Alquiler Municipal, correspondiendo al año 2016 en que se ha formalizado el contrato de alquiler, y hasta la 
cantidad máxima de 300.-EUR por vivienda. C
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Dimarts, 11 d'octubre de 2016

La cuantía total máxima de que está dotado este programa es de 33.946-EUR, de los que la cuantía de 5.000.-EUR 
provienen de los fondos facilitados por la Diputación de Barcelona, y la cantidad de 28.946.-EUR provienen de fondos 
propios del Ayuntamiento. Estas subvenciones se otorgan por el Ayuntamiento de Granollers, el cual asumirá el pago, 
en primer lugar, con los fondos referenciados y facilidades por la Diputación de Barcelona, en el marco del Catálogo de 
servicios del año 2016 del Plan "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", y en segundo lugar, con los fondos propios.

Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes:

La convocatoria se iniciará a partir del día siguiente de la publicación del anuncio al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona y finalizará el día 22 de diciembre de 2016.

Granollers, 26 de septiembre de 2016
La secretaria general, Catalina Victory Molné

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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