SUBVENCIONS PER A LES ACTUACIONS EN MATÈRIA DE REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS
COMUNS DELS EDIFICIS PLURIFAMILIARS DEL MUNICIPI DE SALT, EXERCICI 2021
EN QUÈ CONSISTEIXEN?
Les línies dels ajuts previstos en aquestes bases són les següents:
A) Redacció dels informes ITE i/o CEE.
B) Adequació instal·lacions existents i Seguretat
B.1.- Instal·lació comunitària i interior d’aigua i/o connexió a la xarxa d'abastament municipal.
B.2.- Instal·lació de la centralització de comptadors elèctrics de baixa tensió.
B.3.- Trasllat comptadors gas de l'interior dels habitatges a nova centralització de comptadors.
B.4.- Sistemes de seguretat.

C) Reformes i instal.lacions diverses.
Període d'execució de les obres: Des de l'1 de gener de 2021 i ﬁns al 30 de novembre de 2021, data límit per
jus8ﬁcar-les.
Despesa subvencionable: Fins al 70% de la base imposable de les obres; és a dir 70% del cost de l'actuació
(sense IVA)
QUI HI POT ACCEDIR? Qualsevol Comunitat de Propietaris d’ediﬁcis plurifamiliars del municipi de Salt o
qualsevol agrupació de comunitats «macrocomunitats» de tot el municipi que compleixin els requisits de les
bases i convocatòria (ediﬁcis construïts i acabats abans de 01/01/1987).
S'exclouen: Ediﬁcis plurifamiliars amb un únic propietari i les comunitats de propietaris referides a
pàrquings.
QUÈ S’HA DE FER?
✔ En primer lloc: Reunió de la Junta de Propietaris per decidir quina actuació es vol demanar, entre la
B) i la C), acompanyades si s'escau de la A)
✔ En segon lloc: Complimentar els models normalitzats, incorporant la documentació jurídico
administra8va detallada a l'ar8cle 9.1 de les bases així com la tècnica. Si les obres ja han començat
cal adjuntar-hi, a més, la documentació de l'ar8cle 9.2 i si ja s'han executat, les de l'ar8cle 9.3.
✔ Finalment, enviar de forma telemà8ca, el model de sol.licitud normalitzat degudament signat i la
documentació annexa a través d’e-tram (instància genèrica), que podeu obtenir al web:
www.viladesalt.cat

de 10 dies naturals a par8r de la publicació en el BOP
de Girona de l’extracte de la convocatòria a la BDNS. Comença el dia 06 de JULIOL i ﬁns al 15 de
JULIOL de 2021, ambdós inclosos.
PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: Serà

INFORMACIÓ:
• Bases i convocatòria publicades al BOP de Girona núm. 96 de 20 de maig de 2021, i 127 de 05 de
juliol de 2021 respec8vament.
• Web: www.viladesalt.cat, a la secció d’Habitatge o www.habitatge.viladesalt.cat
• Oﬁcina d’Habitatge de Salt, c/ Angel Guimerà, 88 tel. 972 402276
Horari d’atenció al públic de l’Oﬁcina d’Habitatge durant els dies de la convocatòria: De dilluns a divendres
de 9,30 h. a 13,00 h i de 16,00h a 19,00 h.
L’Oﬁcina d’Habitatge et pot orientar i donar el suport que necessi8s, també et pot facilitar el model de la
sol.licitud i els models orienta8us de les actes de la Junta de Propietaris així com l’ordinador per fer la
tramesa telemà8ca de la subvenció. CONSULTA qualsevol dubte !!!!

