Divendres, 28 d'agost de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Àrea Metropolitana de Barcelona
ANUNCI de la convocatòria 2015 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis residencials i
d'habitatges dels municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Exp. 1653/14.
El Gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha resolt en data 27 de juliol de 2015:
APROVAR l'ampliació de la despesa en 4.114.436,23 EUR, dels quals 3.000.000,00 EUR es destinaran a cobrir
actuacions de l'annex 2.3 de la Convocatòria 2015 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis
residencials i d'habitatges dels municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i 1.114.436,23 EUR es
destinaran a la totalitat de les actuacions previstes a dita Convocatòria.
DETERMINAR que les sol·licituds d'ajuts relatives a les actuacions de l'annex 2.3 de dita Convocatòria 2015, hauran de
presentar, a més de la documentació recollida a les Bases i a la Convocatòria 2015, la que seguidament es detalla:
• Una declaració responsable que inclogui les dades sol·licitades pel Ministeri de Foment de cara a la justificació de les
subvencions, d'acord amb el model normalitzat que facilitarà el Consorci de l'Habitatge de l'ÀMB. Aquestes dades són,
entre d'altres, el nombre d'habitatges i nombre de locals a rehabilitar, les superfícies d'habitatges i locals, la inscripció
registral, les dades de l'empresa que rehabilita, el nombre de persones que resideixen a l'àmbit de l'actuació, el nombre
d'habitatges que són domicili habitual dels beneficiaris, si hi ha persones amb discapacitat o majors de 65 anys.
• Un certificat de l'acord de la comunitat de propietaris que estableixi si els locals participen o no en els costos
d'execució de les obres.
AMPLIAR els terminis establerts en el segon punt de la Convocatòria 2015 per a la concessió de subvencions per a la
rehabilitació d'edificis residencials i d'habitatges dels municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de la
manera següent:
• Respecte la sol·licitud d'informes d'idoneïtat fins el 30 de novembre de 2015.
• Respecte la sol·licitud d'ajuts fins el 29 de gener de 2016.
PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el taulell d'anuncis d'aquesta entitat.
L'ampliació de la Convocatòria 2015 aprovada en aquesta resolució entrarà en vigor el proper 1 de setembre de 2015".
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Barcelona, 29 de juliol de 2015
El secretari general, Sebastià Grau Àvila
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