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L’Ajuntament de Mataró ha aprovat les bases particulars reguladores de la convocatòria de
subvencions en el marc del Projecte Lloguem!
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En l’Annex es publica el text íntegre del les bases particulars de la convocatòria Programa
de subvencions en el marc del Projecte Lloguem! i els seus annexos.

Mataró,
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Data 13-2-2020

Sarai Martínez Vega
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En les presents bases es regulen els aspectes relatius a la subvenció. Les condicions generals del
projecte es regulen en el Programa, i s’articularan les especificitats amb cada propietari a través
d’un Acord d’inclusió al Programa (s’annexa model com a doc.2).
II.

PROCEDIMENT

El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases és el
procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.
III. RÈGIM JURÍDIC
S’aplicarà l’establert al Reglament UE No 1303/2013 del Parlament europeu i del Consell
Europeu de 17 de setembre de 2013 de desenvolupament Regional (FEDER).
En tot allò no previst a les presents bases serà d’aplicació el disposat a les Bases Generals
reguladores per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de Mataró i els seus organismes
autònoms, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de desembre de 1997 (BOP
23/12/1997), la Llei 38/2003, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament
aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. Així com també d’acord amb el disposat a la Llei
39/2015 i 40/2015, ambdues d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques i de Règim Jurídic del Sector Públic, respectivament, i la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i les vigents lleis generals pressupostàries.
IV.

BENEFICIARIS

Poden sol·licitar les subvencions les persones físiques que;

https://bop.diba.cat
Pàg. 2-38

El projecte “Lloguem!” té per objectiu explorar solucions basades en l’economia social i
cooperativa per generar una oferta alternativa d’habitatge assequible i estable a Mataró. El
projecte ofereix incentius als propietaris d’habitatges buits perquè, a través de la seva
incorporació al projecte, puguin ser condicionats o reformats i posats de nou en lloguer a un
preu per sota del de mercat. Rep el suport de la Comissió Europea per mitjà del programa
Accions Urbanes Innovadores.

CVE 2020004868

L’objecte d’aquestes bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions en el marc
del projecte Lloguem! sempre d’acord amb el seu Programa (s’annexa com a doc.1) i dins dels
límits establerts en el seu pressupost.

Data 13-2-2020

OBJECTE

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

I.

A

BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS EN EL MARC DEL PROJECTE LLOGUEM! DE L’AJUNTAMENT
DE MATARÓ
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V.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

S’especifiquen, de forma genèrica, les actuacions que configuraran el pressupost
subvencionable.
Seran subvencionables les intervencions realitzades en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud
descrites en les lletres a) a f) de l’apartat 1 del present article, i totes aquelles descrites a
realitzar posteriorment a la sol·licitud;
1. Actuacions de rehabilitació o millora
a) Adequació de les peces i els elements que conformen l'habitatge per tal d'obtenir les
condicions mínimes d'habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera
immediata per un/a llogater/a o adjudicatari/ària, d’acord amb allò establert en el Decret
141/2012, de 30 d’octubre sobre les condicions mínimes d’habitabilitat.
b) Millora de l’eficiència energètica de l’habitatge (substitució de làmpades per LEDS,
instal·lació d’elements de reducció de consum d’aigua, substitució de fusteries exteriors,
envidraments, tractaments de ponts tèrmics, etc...).
c) Les instal·lacions d'aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a
l'adequació de l'habitatge a la normativa vigent.
d) Arranjament de banys i cuines per adaptar-los als mínims d'habitabilitat i a les condicions
necessàries perquè l'habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un/a llogater/a.
e) Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els
tancaments de l'habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos els
tancaments de protecció exteriors tipus persianes.
f) Arranjament dels elements de l'habitatge deteriorats per una manca de conservació o
manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.

https://bop.diba.cat
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En cas d'existir pluralitat de persones propietàries, sense personalitat jurídica pròpia, cadascuna
de les persones integrants de l'agrupació ha de complir els requisits anteriorment descrits.

CVE 2020004868

Les persones sol·licitants podran actuar per sí mateixes o mitjançant representant legal.

Data 13-2-2020

- No estiguin sotmesos 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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat
de Catalunya i l'Ajuntament així com amb la Seguretat Social.

A

-Ostentin la plena propietat de l’habitatge, i aquest hagi estat considerat com a apte i viable per
part de la proposta no vinculant emesa per part de l’equip del Projecte Lloguem.
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b) Assegurances per a la defensa jurídica i l’impagament de rendes, sempre en el cas que no
siguin proporcionades de forma directa pel programa Lloguem.
c) Despeses relacionades amb l’establiment de mesures de protecció envers a l’ocupació
irregular dels habitatges durant l’execució de les obres, sempre en el cas que no siguin
proporcionades de forma directa pel programa Lloguem.
d) Quantia per inici de contracte de lloguer del primer inquilí a l’habitatge per un import de 2
mensualitats.
Les actuacions subvencionables enumerades en els punts anteriors es classificaran en obligades,
recomanades i elegibles.
Les actuacions obligades són aquelles indispensables per a què l’immoble pugui formar part del
Projecte Lloguem! Configuren el marc mínim d’actuació i condicionen la subvenció de les
obres elegibles i recomanades.
La classificació de les actuacions subvencionables es realitzarà en la proposta no vinculant on
també es valorarà la incorporació de l’habitatge al Projecte i dependrà dels criteris tècnics del
Projecte Lloguem. Les condicions específiques d’execució de les actuacions subvencionables es
recolliran en l’Acord d’inclusió.
VI.

MODALITATS D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

S’especifiquen 3 modalitats d’execució per les actuacions subvencionables:
A) Actuacions ja realitzades, executades en l’habitatge en els 24 mesos anteriors a la
sol·licitud de la subvenció. Podran ser actuacions elegibles aquelles que figurin en
l’article V excepte lletres g i h de l’apartat 1.
B) Actuacions no realitzades que el propietari executi per compte propi.

https://bop.diba.cat
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a) Despeses, honoraris i taxes per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i del certificat
energètic de l’habitatge, sempre en el cas que no siguin proporcionades de forma directa pel
Projecte Lloguem.

CVE 2020004868

2. Altres activitats o despeses subvencionables

Data 13-2-2020

Els tècnics de l’Ajuntament competents en matèria d'habitatge, valoraran l'adequació del tipus
d’actuacions i el seu cost d'acord amb els barems de preus de la construcció reconeguts
oficialment que es publiquen al Butlletí Econòmic de la Construcció.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

h) Taxes i impostos municipals, sempre que la realització de les obres no hagi gaudit d’ajuts
econòmics per al mateix concepte.

A

g) Honoraris facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte tècnic, si s’escau, i per a
l’obtenció de la corresponent cèdula d’habitabilitat i certificació energètica.
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C) Actuacions no realitzades que el propietari en delegui l’execució al Projecte Lloguem.

Aquest import màxim es podrà incrementar en els següents supòsits:
-

Fins a 2.000€ addicionals, per a actuacions addicionals, realitzades o a realitzar, que
millorin directament l’eficiència energètica dels habitatges(previst ap. V.1 b),
contribueixin a l’adaptació i mitigació envers el canvi climàtic, mitjançant l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació.

Per al conjunt de les actuacions previstes en l’article V.1 i per a la modalitat d’execució art. VI
B) i C), la quantia màxima de la subvenció s’estableix en 16.000€.

https://bop.diba.cat

Per al conjunt de les actuacions previstes en l’article V.1 i per a la modalitat d’execució art.VI
A) la quantia màxima de la subvenció s’estableix en 8.000€.

A

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

Pàg. 5-38

VII.

Per a les actuacions subvencionables de l’article 5.2;
a) Despeses, honoraris i taxes per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i del certificat
energètic de l’habitatge, un màxim de 500 euros.
b) Assegurances d’impagament i defensa jurídica, fins a 400 euros per any.
c) Despeses relacionades amb l’establiment de mesures de protecció envers a l’ocupació
irregular dels habitatges durant l’execució de les obres, un màxim 500 euros.
d) Quantia per inici de contracte de lloguer del primer inquilí a l’habitatge per un import
de 2 mensualitats, un màxim de 1.300 euros.
Es podrà combinar la modalitat d’execució A) de l’article anterior amb la modalitat B) o C),
quan les actuacions pendents a realitzar a l’habitatge hagin estat determinades en l’informe
inicial com a obligades o específiques de millora energètica. En aquest cas, la quantia màxima
subvencionable serà el màxim de les modalitats B i C per al conjunt de totes les actuacions.
Les condicions específiques d’execució es recolliran en l’Acord d’inclusió.

Data 13-2-2020

-

Fins a 2.000€ addicionals, per a actuacions addicionals que millorin directament
l’eficiència energètica dels habitatges, contribueixin a l’adaptació i mitigació envers el
canvi climàtic, mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Fins a 2.000€ addicionals, quan més del 50% del pressupost de les obres hagi estat
executat per mitjà d’empreses d’inserció, o que hagin incorporat treballadors
provinents de programes d’inserció.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

CVE 2020004868

Aquest import màxim es podrà incrementar en els següents supòsits (compatibles):
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La contribució serà valorada per l’òrgan instructor a partir de l’efecte de les actuacions en el seu
conjunt i no de les actuacions aïllades. La contribució de les actuacions es realitzarà mitjançant
un informe annex que s’incorporarà a l’expedient en la fase de justificació.
IX. CÀLCUL DEL COST PROTEGIT I DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIONABLE
Els conceptes protegibles, a efecte del càlcul de la subvenció, estan constituïts pel pressupost
d’execució material, les despeses generals i el benefici industrial de l’oferta de l’empresa que
s’ha escollit per dur a terme les obres, els honoraris dels professionals en concepte de redacció
dels projectes, informes tècnics, certificats necessaris i direcció d’obres, la taxa de llicències
urbanístiques i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), sempre que tots ells
estiguin degudament justificats.
En el supòsit que les obres incloguin diverses actuacions, el pressupost haurà de ser desglossat
per a cadascuna de les actuacions que es poden subvencionar.
El pressupost de les obres no podrà superar els costos mitjos de mercat que corresponguin
segons les actuacions. L’Administració podrà realitzar les comprovacions necessàries i requerir
la justificació dels preus aplicats, així com adequar el cost protegit, a l’efecte del càlcul de la
subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín
Económico de la Construcción de l’any en curs o en el butlletí de l’Institut Tecnològic de la
Construcció de Catalunya de l’any en curs (ITEC).

https://bop.diba.cat
Pàg. 6-38
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En particular, caldrà justificar que les actuacions suposen una millora de l’eficiència energètica
dels habitatges. En aquest sentit, l’Ajuntament exigirà la inclusió d’actuacions addicionals. És a
dir, que són actuacions obligatòries. que contribueixin a aquest objectiu, i podrà excloure del
suport actuacions que es considerin contràries a aquest objectiu. A més, facilitarà al promotor de
les actuacions informació i criteris per a millorar l’eficiència energètica dels habitatges. També
es valoraran contribucions a l’adaptació o mitigació envers el canvi climàtic, o l’ús de
tecnologies de la informació i la comunicació.

Data 13-2-2020

Per considerar-se i ser elegibles com a actuacions subvencionables, les actuacions proposades
en el seu conjunt han de contribuir a l’assoliment dels objectius del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) per al període de projecció 2014-2020 recollits a l’article
9 del Reglament Europeu número 1303/2013 del Parlament europeu i el Consell Europeu de 17
de setembre de 2013.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

VIII. CONTRIBUCIÓ ALS OBJECTIUS DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT
REGIONAL (FEDER):

A

L’import de les subvencions en cap cas podrà ser d’una quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l’obra
subvencionada.
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Quan la documentació necessària per a la tramitació de la sol·licitud ja estigués en poder
d’aquest Ajuntament, es podrà indicar en la mateixa sol·licitud referint en quin moment i davant
quin òrgan presenta els documents als efectes de poder-la recavar per donar tràmit a la
sol·licitud.
Es presumirà que aquesta consulta és autoritzada per la/les persona/es interessada/es, si no
manifesta/en oposició expressa.
XI.

DOCUMENTACIÓ SOL·LICITUD SUBVENCIÓ

La documentació a aportar conjuntament amb la sol·licitud és la següent:
A) El model normalitzat de sol·licitud es podrà obtenir a la Seu Electrònica, l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OFIAC), a l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) i al web del
Projecte Lloguem.
B) DNI/NIF/NIE de la/les persones sol·licitant/s.
C) Escriptura de la propietat de l’habitatge.
E) En cas que les obres es realitzin per compte del propietari, el pressupost de cada una
de les actuacions subvencionables, o bé les factures de cada una de les actuacions en
cas que estiguin realitzades.
XII.

ORDRE DE LES SOL·LICITUDS I ESMENES

Tots les sol·licituds que compleixin correctament amb els requisits que es preveuen en aquestes
bases particulars seran avaluades per rigorós ordre de presentació.

https://bop.diba.cat
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La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.

CVE 2020004868

La sol·licitud i la documentació requerida s’ha de presentar, preferentment, per via telemàtica
utilitzant la Seu Electrònica, https://seu.mataro.cat, o, presencialment, a l’Oficina Local
d’Habitatge o a les Oficines d’Atenció Ciutadana. També es podran presentar en qualsevol dels
llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques.

Data 13-2-2020

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 31 desembre 2020, excepte
que amb anterioritat a aquesta data s’hagués exhaurit el crèdit pressupostari o s’hagués realitzat
una nova convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

X. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ

A

No es podran presentar com a despeses subvencionables altres despeses que no siguin
considerades en l’article VI.
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Nivell estimatiu d’intervenció en la rehabilitació: entre 5.001€ i 10.000 €, 6 punts.

-

Nivell estimatiu d’intervenció en la rehabilitació: més de 10.001 €, 3 punts.

S’entendrà per desistida de la seva sol·licitud la persona que la registri fora del termini que
s’estableix les presents bases.
XIII.

PROCEDIMENT I ÒRGANS COMPETENTS.

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases es troba sotmès als
principis generals establerts a l’art. 8 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, general de
subvencions, les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de
Mataró, i de conformitat amb el que preveuen aquestes bases particulars.
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment serà el cap del Servei d’Habitatge.
L’òrgan instructor, un cop reuneixi tota la documentació requerida en aquestes bases, verificarà
que les sol·licituds compleixen els requisits exigits en la convocatòria, i verificarà el
compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.
D’acord amb l’apartat 3 de l’article 24; l’òrgan instructor podrà realitzar les peticions de tots els
informes que consideri necessaris per resoldre o que exigeixin les normes que regulen la
subvenció.
La proposta de resolució del procediment serà elaborada d’acord amb l’informe emès per una
comissió tècnica qualificadora única (en endavant Comissió Única), un cop estudiades i
valorades les sol·licituds presentades.
La Comissió Única estarà formada pels membres següents:
- El/la coordinador/a de l'Àrea d’on funcionalment depengui la competència d’Habitatge,

CVE 2020004868

-

Data 13-2-2020

Nivell estimatiu d’intervenció en la rehabilitació: fins a 5.000 €, 10 punts.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

Pàg. 8-38

En cas de ser necessari un criteri de desempat per establir l’ordre de presentació de la
sol·licitud, s’aplicarà el següent barem de puntuació:

https://bop.diba.cat

Enel supòsit que es presentin esmenes a la sol·licitud, es tindrà en compte a efectes d’ordre
d’entrada per a la valoració dels expedients, la data de presentació de l’última esmena o
document aportat per a la formalització completa de la sol·licitud. Els expedients s’aniran
resolent fins l’exhauriment del crèdit pressupostari disponible per a la subvenció d’aquestes
actuacions, finalització de la convocatòria o resta de causes d’extinció de les subvencions.

A

En cas contrari, l’òrgan instructor requerirà l’esmena a la persona interessada en el termini
màxim i improrrogable de deu dies a partir del següent a la notificació indicant que, si no ho fa,
se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud.
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- El/la cap del servei d’Habitatge, com a President.

A la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, l’òrgan instructor formularà la
proposta de resolució provisional, degudament motivada, que haurà de notificar-se als
interessats, en un termini de deu dies per presentar al·legacions.
Si no es presentessin al·legacions, o un cop siguin resoltes les presentades, s’aprovarà la
proposta de resolució definitiva, que s’haurà d’elevar a l’òrgan municipal competent per a la
resolució del procediment. L’òrgan competent serà aquell que es determini d’acord amb la
normativa sobre delegacions de competències i atribucions d’òrgans de l’Ajuntament diferents
del Ple, i d’acord amb les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2020.
La resolució serà notificada als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data
d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, 1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
El termini per a l'atorgament de la subvenció no serà en cap cas superior a tres mesos des de la
data de la sol·licitud. La manca de resolució dins d'aquest termini produirà, de forma general,
efectes desestimables de la sol·licitud.
La resolució posa fi a la via administrativa i es podrá interposar; o bé recurs de reposició, amb
caràcter potestatiu, davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà de la recepció de la present notificació; o bé, directament recurs
contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció
de la notificació de la resolució, davant del jutjat contenciós-administratiu de Barcelona. No
obstant això, es podran interposar qualsevol altre que es consideri convenient.
XIV. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Les persones beneficiàries, una vegada se’ls hagi comunicat la resolució de concessió, i hauran
d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió.

https://bop.diba.cat
Pàg. 9-38

La Comissió Única es regeix pel règim jurídic dels òrgans col·legiats que estableix la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya.

CVE 2020004868

- Una persona adscrita al Servei d’Habitatge que exercirà les funcions de secretari/ària.

Data 13-2-2020

- Un/a assessor/a jurídic/a de la corporació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Una persona en representació de la Fundació Unió de Cooperadors, com a membre del
projecte Lloguem.

A

- El/la responsable tècnic/a del Projecte Lloguem (arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/ao
titulació equivalent)
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XVI.

TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS

Pel que fa a les actuacions a realitzar, es determinaran l’Acord d’inclusió al Projecte els terminis
per al seu inici i la seva finalització.
Excepte causa justificada, les actuacions hauran d’iniciar-se abans dels dos mesos des de la
signatura de l’Acord d’inclusió i finalitzar-se abans de sis mesos.
Cap obra podrà finalitzar més enllà del 20 de juny de 2021, realitzant-se dins del període del
Projecte.

https://bop.diba.cat

Sense la signatura del l’Acord d’inclusió al Projecte, la concessió de la subvenció no tindrà
efectes. S’estableix un termini màxim de 2 mesos per a la signatura de l’Acord des de la
notificació de la resolució de la subvenció entre la signatura.

Pàg. 10-38

Per a cada resolució acceptada es signarà el corresponent Acord d’inclusió entre el propietari de
l’habitatge i l’Ajuntament, on es detallaran totes les actuacions a realitzar, els terminis
d’adhesió, els imports subvencionats i totes aquelles altres condicions i requisits que reculli la
resolució emesa per a cada sol·licitud.

CVE 2020004868

XIV. SIGNATURA DE L’ACORD D’INCLUSIÓ AL PROJECTE DE L’HABITATGE

A

Aquesta acceptació es durà a terme mitjançant una clàusula expressa amb la signatura de
l’Acord d’inclusió al projecte Lloguem.

En el cas de la modalitat d’obres ja realitzades descrites a l’apartat A) art.VI,s’establirà el
pagament ordinari posterior a la justificació de la subvenció.
En la modalitat de la lletra B), es podrà acordar el pagament avançat de fins el 50% de la
subvenció amb pagament únic per tal de garantir la viabilitat econòmica de l’actuació.
En el cas d’obres a realitzar mitjançant la modalitat C) de l’article 6, la subvenció es percebrà
directament amb la realització de les actuacions. A efectes fiscals, serà el propi Ajuntament que
comunicarà l’atorgament de la subvenció a Hisenda.
S’especificarà la forma de pagament a l’Acord d’inclusió al Projecte Lloguem! firmat entre el/la
beneficiària de la subvenció i l’Ajuntament de Mataró.
XVIII. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
En la modalitat d’execució de l’article 6 C) la justificació de la subvenció quedarà resolta amb
l’aportació de la documentació necessària per part de l’equip del Projecte Lloguem.
10
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Per al pagament de les subvencions es tindrà en compte, d’acord amb l’article VIII,la modalitat
o modalitats d’execució utilitzades per a la realització de les actuacions subvencionables.

Data 13-2-2020

XVII. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
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3. La documentació addicional que s’estableixi a les clàusules especifiques del Projecte i en
l’Acord d’inclusió al mateix.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà la
persona beneficiària perquè la corregeixi o completi en el termini improrrogable de deu dies
hàbils. L'incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la
justificació presentada fora del termini establert, la falta de justificació de les despeses o la falta
de presentació de la documentació acreditativa, comporta la revocació i el reintegrament de la
subvenció concedida d’acord amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
La data límit per a la presentació de justificació de les actuacions serà el 31 d’octubre de 2021,
coincident amb la finalització del Projecte Lloguem!.
XIX. COMPATIBILITAT/ INCOMPATIBILITAT

https://bop.diba.cat
Pàg. 11-38
CVE 2020004868
Data 13-2-2020

2. Documentació a aportar al final de les obres.
a) Comunicat de final de les obres de rehabilitació (segons model normalitzat).
b) Còpia de totes les factures i rebuts degudament emesos, que justifiquin la despesa realitzada,
que seran les úniques que es tindran en compte en el càlcul de la subvenció.
Les factures que justifiquin l’ import subvencionat han de reunir els requisits següents:
- Fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció.
- Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les
característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de
l’expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i
data d’emissió).
c) Certificat final d’obra signat pel tècnic competent, segons el model oficial del col·legi
professional respectiu, si es precisa pel tipus d’obra.
d) Fotografies en color de les obres de rehabilitació realitzades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Documentació a aportar a l’inici de les obres:
a) Comunicat d’inici de les obres de rehabilitació (segons model normalitzat). S’ha de presentar
en un termini màxim de 10 dies hàbils des de l’endemà de l’inici de les actuacions.
b) Sol·licitud de la llicència municipal d’obres o comunicació prèvia i, si s’escau, de les
pròrrogues concedides.
c) Pressupost de contracte de l’empresa o empreses que executa/en les obres, degudament signat
per ambdues parts.

A

En les modalitats, A) i B), per percebre les subvencions atorgades, les persones beneficiàries
hauran de justificar-ne l’aplicació a la finalitat per a la qual fou concedida, mitjançant la
presentació de la documentació següent:
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Es fa menció especial per a la compatibilitat de les bonificacions dels impostos municipals
relatius al impost de béns immobles i a l’impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana regulat a les Ordenances fiscals, que contemplen una bonificació específica
per a la vinculació a programes d’habitatge.

https://bop.diba.cat

El/la beneficiari/a tindrà l’obligació de comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció de
subvencions, ajuts públics, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.

A

Les subvencions atorgades dins d’aquesta convocatòria seran compatibles amb qualsevol altra
concedida per altres administracions o ens públics o privats, excepte en cas que les clàusules
específiques prevegin la incompatibilitat.

L’efectivitat de la quantia addicional restarà condicionada a la declaració de la disponibilitat del
crèdit i, en el seu cas, a la prèvia aprovació de les modificacions pressupostàries oportunes (amb
anterioritat a la resolució de la concessió de les subvencions).
XXI. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
Les persones beneficiàries estan obligades a:
- Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per aplicar-la,
sempre condicionada a la firma de l’Acord d’inclusió al Projecte Lloguem.
- Comunicar a l’Ajuntament, la data d’inici d’execució de les actuacions subvencionades.
- Destinar l’habitatge a l’objectiu de la concessió de la subvenció.
- Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i
el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

CVE 2020004868
Data 13-2-2020

A més, per l’import màxim inicialment previst, podran atorgar-se subvencions per una quantia
addicional sense necessitat d’una nova convocatòria, sempre que els crèdits als quals resulti
imputable no estiguin disponibles en el moment d’aquesta convocatòria, però que la seva
disponibilitat es prevegi en qualsevol moment anterior a la resolució de concessió per un
augment derivat de qualsevol de les causes previstes en l’article 58.2 del Reglament de la Llei
general de subvencions.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La dotació màxima que l’Ajuntament hi destinarà és de 192.000€ a càrrec de la partida
820040015211Z/78900. Aquesta dotació a més, s’incrementa en 300.000€ que provenen de la
partida 820400/15211Z/65000 i que es destinen a l’execució de les obres realitzades en la
modalitat C de l’article 6 (obres de rehabilitació i millora a càrrec de l’Ajuntament). Per tant
l’import total màxim que l’Ajuntament de Mataró destinarà a les subvencions previstes a les
presents bases ascendeix a 492.000’00.-EUR.

Pàg. 12-38

XX. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
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- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.
- No realitzar accions que posin en risc l’ interès públic.
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els convocatòries de
subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
- Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte
d’interessos.
- Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest òrgan realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la
convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics i amb l’avaluació del
projecte.
- Complir qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases particulars, de les bases
generals o d'altres disposicions generals vigents.
XXII.SUPERVISIÓ I CONTROL
L’òrgan instructor, per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada, pot demanar
documentació complementària amb la finalitat de comprovar el compliment de l’objecte de
la subvenció.
Les beneficiaris resten sotmeses a les actuacions de control que regula la normativa aplicable
sobre les formes de justificació de subvencions.

https://bop.diba.cat
Pàg. 13-38
CVE 2020004868

- Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar i proposar
o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement de l’Ajuntament
de Mataró qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, siguin presents
o pugui afectar el procediment. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció
que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

Data 13-2-2020

- Conservar els documents justificatius, durant el temps establert legalment, de
l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser
objecte de les actuacions de comprovació i control.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les
activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tan aviat com es
coneguin i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació dels fons percebuts.

A

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents,
aportant tota la informació que els sigui requerida.
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En el cas d’incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases o dels requisits
establerts en cada convocatòria, s’aplicarà el règim sancionador previst en la normativa general
de subvencions, sense perjudici de la revocació de la resolució de concessió i de l’obligació de
reintegrament total o parcial de la subvenció concedida.
En aquest sentit, si per part del propietari, es retira l’habitatge del programa abans del
compromís establert, qualsevol que sigui la seva justificació, incloses les causes de finalització
del contracte establertes a la LAU per part del propietari, s’haurà de retornar la subvenció en la
quantia proporcional al temps pendent d’execució del programa.
En cas d’incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta establerts en aquestes
bases, serà d’aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les
sancions que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici
d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de
subvencions.
XXIV. GARANTIES I LÍMITS
El propietari s’obliga a notificar fefaentment a l’Ajuntament les transmissions o constitucions
de drets sobre l’habitatge.
Les persones beneficiàries han de mantenir la titularitat de l’habitatge durant el termini de cinc
anys. Cas que es comprovi que l’habitatge acollit a les subvencions regulades en les presents
bases sigui objecte transmissió onerosa o transmissió inter vius gratuïta abans que hagi
transcorregut aquest termini, s’incoarà d’ofici el corresponent expedient de revocació i
reintegrament de la subvenció rebuda.
En cas de transmissió mortis causa, o constitució de drets reals sobre l’habitatge, el propietari
s’obliga a fer constar l’existència de l’adhesió al Projecte i atorgament de la subvenció i imposar
14
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L’Ajuntament de Mataró té plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als quals
s’atorguen els ajuts, en tot moment i pels procediments que consideri oportuns.

CVE 2020004868

L’ incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la justificació
presentada fora del termini establert, la falta de justificació de les despeses o la falta de
presentació de la documentació acreditativa, comporta la revocació i reintegrament total o
parcial de la subvenció concedida d’acord amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

Data 13-2-2020

XXIII. INCOMPLIMENTS, REINTREGRAMENTS I RÈGIM SANCIONADOR

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En relació a la veracitat de les dades mitjançant declaracions responsables, l’Ajuntament podrà
requerir, fins i tot un cop concedida la subvenció, evidències sobre la informació facilitada en la
declaració, així com realitzar actuacions de supervisió i control que podran incloure, entre
d’altres, la consulta al Padró municipal d’habitants sobre l’existència de persones empadronades
o la pràctica d’inspeccions.

A
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XXV. PUBLICITAT
Es procedirà a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria de subvencions, així
com de les subvencions concedides en la Base de Dades Nacional de Subvencions en els termes
establerts a la Llei General de Subvencions, i de conformitat el que disposa el Decret 271/2019,
de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Registre de subvencions i ajuts de
Catalunya.
L’Ajuntament de Mataró publicarà al web les bases i la convocatòria, així com la relació de
subvencions concedides amb indicació de l’import, entitats beneficiàries i objecte de la
subvenció segons estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern, sense perjudici de la seva publicació en altres diaris o
butlletins oficials.
XXVI. PROTECCIÓ DE DADES
S’informa a les persones sol·licitants, que, per a l’exercici de poders públics, les dades de
caràcter personal que han de facilitar per tal d’obtenir les subvencions previstes en aquest
programa seran incorporades en un fitxer de l’Ajuntament de Mataró, amb CIF P0812000H,
domicilia La Riera, núm. 48, 08301 de Mataró, amb l’ única finalitat de gestionar i tramitar el
procediment de concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria, d’acord amb els
principis de seguretat i confidencialitat de les dades establerts per la normativa d’aplicació i, en
concret, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016,
15
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Els habitatges per als quals s’hagin concedit subvencions per la seva rehabilitació no podran
rebre nous subvencions per al mateix tipus d’actuació fins que hagin transcorregut deu anys des
de la data de resolució de concessió definitiva d’actuació protegida de rehabilitació.

Data 13-2-2020

La imputació per part de la persona arrendadora de l’import de la subvenció com a part del cost
global de les obres efectuades, a l’objecte de repercutir-lo en els increments de les rendes
d’arrendament o de l’actualització corresponent, pot suposar la revocació de la subvenció,
prèvia instrucció de l’oportú expedient.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per garantir el compliment de la finalitat de la subvenció, per a aquelles subvencions que
superin els 2.000€, l’Administració podrà exigir el beneficiari cal acreditar l’anotació preventiva
al registre de la propietat de la resolució per la qual es concedeix aquesta en els termes previstos
a l’article 26.2 de Decret de 8 de febrer de 1946 per el que s’aprova la nova redacció oficial de
la Llei Hipotecària, i d'acord amb el que disposen l'art. 136 de la Llei 18/2007 del dret a
l'habitatge i l'art. 31 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

A

sobre l’adquirent la seva subrogació en la posició contractual del propietari, havent-lo de
respectar.

B

Àrea de Serveis a la Ciutadania
Servei d’Habitatge
c. Pablo Iglesias, 63, 1er 10 08302 Mataró
Tel. 93 758 22 33

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV66W62JHAR3UTH4A3VS6IAT4Y

Data i hora

10/02/2020 13:31:20

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
SARAI MARTINEZ VEGA (Regidora Delegada D'Habitatge)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV66W62JHAR3UTH4A3VS6IAT4Y

Pàgina

15/38

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

ANUNCI

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 13-2-2020
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Pàg. 16-38

L’Ajuntament de Mataró compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció
de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat
de les dades de caràcter personal.

https://bop.diba.cat

Aquestes dades, no es cedeixen a cap tercer i les persones interessades poden exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o exercir el dret a la portabilitat de les dades,dirigint
la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electroniclopd@ajmataro.cat
Tant mateix, la persona interessada també te dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades.

A

relatiu a la protecció de les persones físiques per que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal d’aplicació.
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El Projecte explora solucions basades en l’economia social i cooperativa per a generar una
oferta alternativa d’habitatge assequible i estable a Mataró. El Projecte s’adreça a persones
propietàries d’habitatges desocupats interessats en arrendar-los per mitjà del Projecte a canvi de
facilitats per a la rehabilitació dels mateixos i seguretat en el cobrament de les rendes de lloguer.
Rep el suport de la Comissió Europea per mitjà del programa Accions Urbanes Innovadores i
està gestionat per l’Ajuntament de Mataró (en endavant, “ens gestor”) en col·laboració amb la
Fundació Unió de Cooperadors, la Diputació de Barcelona, Salesians Sant Jordi, la Universitat
Autònoma de Barcelona i el Tecnocampus de Mataró.

2. Requisits dels participants al Projecte Lloguem!
Podran sol·licitar la participació en el Projecte les persones físiques o jurídiques, que ostentin la
titularitat de la propietat d’un habitatge que reuneixin els requisits descrits en l’apartat tercer.

Pàg. 17-38

L’objecte del present Programa és establir el procediment i les condicions que regiran els acords
per a la incorporació d’habitatges al projecte Lloguem! (en endavant, “el Projecte”).

CVE 2020004868

1. Introducció

https://bop.diba.cat

A

ANNEX.1 PROGRAMA PER A LA INCLUSIÓ D’HABITATGES EN EL PROJECTE
LLOGUEM!

3. Requisits dels habitatges
Els habitatges han de reunir les condicions següents mínimes:
a) Estar desocupats, com a mínim, 3 mesos abans de la data de sol·licitud de la subvenció.
S’exceptuen els casos de renúncia del contracte per part de l’arrendatari i en casos de
finalització de lloguer per procediment judicial. Han de mantenir-se desocupats fins a la
signatura del contracte d’arrendament.
b) Estar ubicat dins del sol urbà consolidat d'ús residencial del nucli urbà de Mataró, i
destinat a ús d'habitatge.
c) Reunir les condicions mínimes d’habitabilitat d’acord al Decret 141/2012 i disposar de
cèdula d’habitabilitat. En cas de no disposar de cèdula, ha d’estar en condicions

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En cas d'existir pluralitat de persones propietàries, tant físiques o jurídiques, o agrupacions de
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica pròpia, cadascun
dels integrants de l'agrupació ha de complir els requisits que exigeix aquest programa.

Data 13-2-2020

Les persones sol·licitants podran actuar per sí mateixos o mitjançant representant legal.
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h) Han de provenir del mercat lliure o amb protecció oficial. En aquest darrer cas, cal
obtenir l'autorització de lloguer.
i)

S’exclouen aquells en els que hi ha manifestacions de problemes importants d’humitats,
problemes estructurals o altres afectacions fruït de problemes de conservació de
l’edifici.

j)

Ha de disposar d'escomesa exterior i distribució interior dels subministraments
d'electricitat i aigua potable, així com de l'evacuació a les xarxes de sanejament, i estar
en condicions de donar-se d'alta dels serveis d'electricitat, aigua i dels altres serveis que
disposi, aportant butlletins d'instal·lacions i documentació necessària per a contractar
els serveis. En el cas que l'habitatge disposi de comptadors dels serveis i contractes de
subministrament d'aigua potable i d'energia elèctrica i de qualsevol altra instal·lació,
s’ha de garantir que l'habitatge no té cap deute pendent amb cap companyia
subministradora. En cas de no disposar d’un o més elements, ha d’estar en condicions
d’obtenir-la una vegada efectuades les obres d’adequació de l’habitatge, essent aquestes
considerades com a actuacions obligatòries.

k) No tractar-se d’habitatges de persones jurídiques per al qual estiguin obligades per altra
normativa de rang superior a oferir un contracte de lloguer o altre obligació de dret
públic fonamentada en l'interès general als ocupants d'un habitatge que estigui en risc de
pèrdua.

4. Beneficis per als propietaris
El Projecte aporta a les persones propietàries:

https://bop.diba.cat
Pàg. 18-38

g) S'exclouen els habitatges en què la persona propietària o qualsevol dels copropietaris
hagi sol·licitat o es trobi en concurs de creditors, i els habitatges que estiguin sotmesos a
processos judicials d'execució hipotecària.

CVE 2020004868

f) S’exclouen habitatges en soterrani, els que es troben en procés de construcció, els
habitatges fora d'ordenació, i els construïts amb infracció de la legalitat urbanística. Per
tant, en cas d’habitatges en edificis plurifamiliars, l’edifici ha de disposar de llicència de
primera ocupació.

Data 13-2-2020

e) Estar ubicat sobre rasant, i fins una sisena alçada com a màxim des del carrer (pis 5è), si
l'immoble no compta amb ascensor.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

d) Disposar del Certificat d'Eficiència Energètica. En cas de no disposar-ne, ha d’estar en
condicions d’obtenir-lo una vegada efectuades les obres d’adequació de l’habitatge,
essent aquestes considerades com a actuacions obligatòries.

A

d’obtenir-la una vegada efectuades les obres d’adequació de l’habitatge, essent aquestes
considerades com a actuacions obligatòries.
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b) Garanties en el cobrament de rendes i cobertura de la defensa jurídica en cas
d'impagaments.
El Projecte disposa de mesures destinades a garantir el cobrament puntual de les rendes per part
de la persona propietària des de moment que l’habitatge és llogat.
Aquesta garantia s’articularà fonamentalment per mitjà de la subscripció d’una assegurança
externa vers la propietat que cobreix l’impagament de les rendes així com la defensa jurídica de
la persona propietària en el cas que sigui necessària. El Projecte podrà reforçar aquesta garantia
per mitjà d’un sistema d’intermediació de rendes que asseguri el cobrament puntual per part de
la persona propietària, establint també avançaments de rendes per a cobrir eventuals
endarreriments i canvis d’arrendatari.
Aquesta cobertura és incompatible amb el règim de cobertures de l'Avalloguer.
Aquest element serà regulat per mitjà de convocatòries específiques de subvenció que
l’Ajuntament publicarà a tal efecte, i es concretarà en l’acord d’inclusió .

https://bop.diba.cat
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Aquests avantatges seran regulats per mitjà de convocatòries específiques de subvenció que
l’Ajuntament publicarà a tal efecte i es concretaran en l’acord d’inclusió.

CVE 2020004868

1. Subvencions per a obres de reforma i acondiciament dels habitatges. Hi podran
concórrer tant obres realitzades amb anterioritat a la sol·licitud, com obres a realitzar
en el marc del Projecte.
2. Possibilitat de delegar l’execució de les obres de l’habitatge al Projecte.

Data 13-2-2020

Per aquells habitatges que requereixen - o hagin requerit – intervencions per a ser llogats, el
Projecte ofereix:

A

a) Rehabilitació, reforma o posada al dia de l’habitatge

El Projecte articularà mesures destinades a cobrir la despesa de restitució de l’habitatge en el cas
que es produeixin danys imputables a l’arrendatari, tant durant la vigència de l’arrendament com
en la seva finalització.
Aquesta garantia s’articula per mitjà de la subscripció d’una assegurança externa.
Aquest element serà regulat per mitjà de convocatòries específiques de subvenció que
l’Ajuntament publicarà a tal efecte, i es concretarà en l’acord d’inclusió.
d) Avantatges fiscals
Bonificació de fins al 70% de l’impost de béns immobles (IBI) durant la vinculació de
l’habitatge al Projecte, i bonificació de fins el 95% de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (IITVNU) per habitatges adquirits “mortis causa” procedent del

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

c) Cobertura d’eventuals danys a l’habitatge per part de l’arrendatari
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Gestions gratuïtes per a l’arrendament de l’habitatge.
Assessorament jurídic i tècnic
Realització de l’inventari inicial en relació a l’estat de l’habitatge
Redacció del contracte i mediació en la contractació
Seguiment de les obligacions contractuals, principalment, en cas d'impagaments i de
manteniment de l’habitatge.
Establiment de mesures antiocupació d’habitatges durant des del moment d’inclusió de
l’habitatge al projecte i fins a la signatura del contracte de lloguer, assumint la persona
propietària el risc sense i que existeixi responsabilitat del Projecte en el cas d’eventual
ocupació.
5. Acords de col·laboració amb agents de la propietat immobiliària

L’ens gestor establirà acords de col·laboració amb agents de la propietat immobiliària del
territori per a la difusió del Projecte, la informació a les persones propietàries i la captació
d’habitatges. Els termes de la col·laboració s’establiran per mitjà del corresponent concurs per a
l’adjudicació d’un contracte de serveis.
6. Procediment de participació en el Projecte
Les persones propietàriesque vulguin participar en el Projecte han de complimentar i registrar el
formulari de sol·licitud disponible a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Mataró, així com en la
pàgina web del projecte Lloguem!, a l’Oficina Local d’Habitatge.
Presentada la sol·licitud, l’Oficina tècnica del projecte Lloguem! es posarà en contacte amb la
persona propietària i establirà una data per a realitzar una visita de l’habitatge en la que es
determinarà si l’habitatge reuneix les característiques per ser llogat per mitjà del Projecte i es
recopilarà la informació necessària per a realitzar la valoració. Les inspeccions no impliquen
cap compromís d’incorporació al projecte.
Posteriorment, el personal tècnic emetrà una proposta no vinculant que contindrà:
a) La valoració de l’elegibilitat de l’habitatge en el marc del projecte Lloguem!,
determinada a partir de els característiques de l’habitatge i l’adequació amb els criteris
tècnics establerts en el programa. Podran ser rebutjats, aquells que requereixin un

https://bop.diba.cat

-
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El ens gestor realitzarà les funcions següents:

CVE 2020004868

e) Gestió integral de l’arrendament

Data 13-2-2020

La regulació d’aquestes bonificacions es desenvolupa en les Ordenances Fiscals de
l’Ajuntament de Mataró.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

cònjuge, o parella de fet, o d’una persona amb la qual existeix parentiu en línia recta. A aquests
efectes, l’immoble s’entendrà vinculat al programa des del moment de la signatura de l’acord
d’inclusió i fins al moment de la finalització del contracte d’arrendament o de l’acord de
desvinculació del Projecte.

A
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g)
h)
i)
j)

La persona propietària disposarà de 10 dies hàbils per a acceptar i refusar la proposta, així com
formular les al·legacions que consideri oportú. L’acceptació d’aquesta oferta habilita a la
propietat a sol·licitar els beneficis que l’Ajuntament tingui disponibles en aquell moment. La
manca de manifestació per part del propietari suposarà el rebuig de l’oferta plantejada.
Les comunicacions es realitzaran prioritàriament per mitjans electrònics.
La proposta no vinculant acceptada per la persona propietària seran concretades i recollides en
l’acord d’inclusió al projecte.

7. Condicions d’ inclusió de l’habitatge
Les persones que sol·licitin la participació es comprometen a mantenir els seus habitatges en
lloguer per mitjà del projecte Lloguem! segons les condicions establertes en aquest programa i
en el corresponent acord d’inclusió per un termini mínim de 5 any des de l’inici del primer
contracte d’arrendament (7 anys en el cas de persones jurídiques). Es podrà acordar la inclusió
per un termini superior.
L’ens gestor del Projecte durà a terme les tràmits i gestions per a designar les persones que han
d’ocupar l’habitatge. El Projecte vetllarà per a garantir la solvència econòmica de l’arrendatari
així com l’adequació entre el nucli de convivència i l’habitatge.

https://bop.diba.cat
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e)
f)

CVE 2020004868

d)

Data 13-2-2020

c)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b)

volum d’inversió excessivament elevat o aquells que plantegin actuacions
excessivament complexes, el que s’apreciarà a criteri discrecional del tècnic inspector.
La valoració de la viabilitat de ser llogat per mitjà del projecte, determinada per
l’adequació de l’habitatge a les característiques dels sol·licitants. El programa es
reserva el dret a rebutjar aquells habitatges que no s’ajustin al perfil de dels
demandants al projecte.
Si s’escau, les intervencions prèvies en l’habitatge requerides de forma obligatòria per
a ser incorporat al projecte a partir dels criteris tècnics establerts.
Si s’escau, les intervencions prèvies recomanades per a millorar les condicions de
l’habitatge, fent especial incidència a aquelles que afectin a l’eficiència energètica del
mateix.
Condicions econòmiques de l’arrendament.
La indicació dels beneficis als quals la persona propietària pot acollir-se en el marc de
participació el projecte.
La proposta de terminis i forma de gestió de les actuacions a realitzar en l’habitatge.
Un calendari amb els terminis previstos per a la inclusió al Projecte.
La proposta de mesures i instruments per evitar la usurpació de l’habitatge mentre es
realitzen les obres d’adequació.
Les condicions particulars de participació en el projecte.

A

ANUNCI
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El propietari vindrà obligat a concertar l’arrendament d’acord amb el model de contracte que
redactarà el Projecte, sense que es pugui modificar el dit contracte, en cap cas, per part del
propietari. El contracte, recollirà, quan escaigui, els compromisos adquirits pel propietari en
l’acord d’inclusió al projecte.
El Projecte establirà les mesures necessàries per a evitar la usurpació de l’habitatge. No obstant
això, serà el propietari qui haurà de mantenir la possessió de l’immoble, fins al moment de la
signatura del contracte d’arrendament i entrega de claus a l’arrendatari, no assumint el Projecte
ni l’Ajuntament de Mataró, en cap cas, cap responsabilitat en aquest sentit.
8. Condicions econòmiques de l’arrendament
La proposta no vinculant inclourà una renda de lloguer mensual per sota de preu de mercat. Per
a la seva determinació es tindrà en compte com a referència el 80% de l’índex de preu de
lloguer
que
publica
l’Agència
de
l’Habitatge
de
Catalunya.
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Dins del termini de vinculació al projecte, la persona propietària es compromet a acceptar la
subrogació en la posició d’arrendatari del contracte, de qualsevol altra persona designada pel
Projecte, en el supòsit que el arrendatari inicial sol·liciti la finalització del contracte abans que
transcorri el termini pactat. Aquest nou arrendatari, es subrogarà en els drets i les obligacions
establertes per a l’inicial arrendatari al contracte. Aquesta subrogació, comportarà que haurà de
respectar-se el termini restant del contracte inicial. D’aquesta manera, si per exemple el
contracte d’arrendament es signa el 10 de juny de 2020 per al termini de 5 anys, i transcorregut
el primer any, l’arrendatari inicial vol desistir del contracte, el Projecte podrà designar un nou
arrendatari (que l’arrendador, necessàriament haurà d’acceptar), que es subrogarà en aquest
contracte i per tant, ocuparà l’immoble com a mínim des del 10 de juny de 2021 fins al 9 de
juny de 2025.

Data 13-2-2020

En el supòsit que l’habitatge sigui acceptat pel Projecte però no s’obtingui un llogater,
l’Ajuntament es reserva el dret a designar un llogater per mitjà del Projecte de Mediació pel
Lloguer Social, amb el mateixes condicions definides en aquest. També en aquests casos,
l’Ajuntament, a la seva única elecció, podrà actuar com a arrendatari i sots-arrendador directe de
l’habitatge.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El projecte podrà designar com a arrendador tant al propi Ajuntament de Mataró o algun dels
seus ens instrumentals, com a una altra persona jurídica de l’àmbit de l’economia social amb la
que l’Ajuntament tingui un conveni de col·laboració per a la gestió del Projecte Lloguem!. En
aquests casos, la persona propietària ha de reconèixer el dret de l’arrendatari principal a
sotsarrendar l’habitatge a qualsevol persona física que lliurement designi, sota el seu criteri, el
gestor del projecte.

A

Les parts en el contracte d’arrendament seran la persona propietària de l’habitatge i la persona
que hagi estat designada per l’ens gestor del Projecte, en base a les condicions establertes per a
l’adjudicació dels habitatges.
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Els Impostos, taxes, arbitris i demés obligacions tributàries de caràcter estatal,
autonòmic i municipal derivades de la seva condició de propietari de l'habitatge (Impost
de Béns Immobles, les taxes de clavegueram i de recollida d'escombraries, etc.)
Les despeses ordinàries i extraordinàries de comunitat de propietaris de la que formi
part l’habitatge.

La persona propietària s'obliga a fer-se càrrec del import dels subministraments que
corresponguin a períodes anteriors a la data d'aquest contracte.
La persona propietària també vindrà obligat a complir les seves obligacions legals i les que
contractualment s’assumeixin.
9. Intermediació de rendes
La persona propietària pot acollir-se al sistema d’intermediació de rendes del Projecte. Es
concreta en els següents punts:
1. La part Arrendataria, en el termini establert en el acord d’inclusió , haurà d'abonar la
renda contractual pactada a l'ens gestor (especificant el nom de l’arrendatari i per
l’import estipulat al contracte).
2. L’ens gestor comprovarà l’import i el destinatari i l’ingressarà la renda per mitjà de
transferència en el número de compte de la persona propietària.
3. S’estableix un període màxim de 2 mesos per a què l’Ajuntament procedeixi a l’ingrés
en compte a la part arrendadora. La persona propietària pot optar a una subvenció
equivalent als dos primers mesos d’arrendament per mitjà de les convocatòries de
subvenció.
4. En cas d'impagament de la renta contractual, l’ens gestor prendrà les mesures de
mediació corresponents perquè l’arrendatari regularitzi la seva situació. No obstant, la
part arrendadora continuarà rebent la renda mensual directament per part de l’ens
gestor, a càrrec de les mensualitats abonades per la part arrendatària fins al moment,
fins a un màxim de 2 mesos.
5. Sinó és possible la regularització de la situació durant els 2 primers mesos, s’activarà
l’assegurança d’impagament i s’iniciarà el procediment judicial.
23
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Serà a compte de la persona propietària el següent:

CVE 2020004868

Durant la vigència del contracte d’arrendament, seran a càrrec de l’arrendatari les petites
reparacions que exigeixi el desgast per l’ús ordinari de l’habitatge.

Data 13-2-2020

La renda es percebrà a partir de la data de signatura d’un contracte d’arrendament i fins a la seva
finalització.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/). Partint d’aquesta referència, també es
tindrà en compte, entre d’altres, les característiques de l’habitatge i de l’edifici, el seu estat de
conservació, la ubicació, les condicions d’accessibilitat, el nivell d’eficiència energètica, les
intervencions requerides, i/o les subvencions atorgades.

A

ANUNCI
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Obligatòries: Són aquelles intervencions mínimes exigides per a acceptar l’habitatge
dins del Projecte. Han d’estar necessàriament realitzades abans de la signatura del
contracte d’arrendament. S’inclou en aquesta categoria les intervencions mínimes
d’eficiència energètica dels habitatges.
Recomanades: Suposen una millora significativa en la qualitat, l’accessibilitat, la
comoditat o l’eficiència energètica de l’habitatge.
Elegibles: Són aquelles actuacions que no s’encabeixen en els supòsits anteriors però
són susceptibles d’encabir-se en les convocatòries de subvencions vigents en el moment
d’emetre la proposta.
Intervencions recreatives: aquelles que no tenen cap utilitat i que no seran
subvencionables en cap cas.

La propietat pot optar per a realitzar les obres per compte propi o delegar l’execució de les obres
a l’ens gestor del projecte. En aquest darrer cas, l’ens gestor realitzarà una valoració econòmica
de les intervencions i n’acordarà amb la persona propietària el detall de les actuacions a realitzar
que haurà incloure la totalitat de les actuacions qualificades com a obligatòries i aquelles
actuacions recomanades que la persona propietària sol·liciti. La valoració econòmica podrà
incloure una partida de despeses imprevistes que serà deduïda en el cas que no sigui necessària
la seva utilització, si s’escau.
Els estàndards de qualitats seran els que estableixi el Projecte.
Aquesta valoració de les intervencions s’ha acceptar per part de la persona propietària i
s’inclourà en l’acord d’inclusió de l’habitatge.
L’ens gestor executarà les obres directament o per mitjà d’alguna empresa externa. L’ens gestor
realitzarà el seguiment de les obres i vetllarà per a la seva correcta execució.
En el cas que la totalitat de les intervencions a realitzar no superi l’import màxim de subvenció
disponible segons les bases publicades en cada moment, l’ens gestor del Projecte assumirà
íntegrament el cost de les obres a càrrec de l’esmentada subvenció. En cas de superar l’import,

https://bop.diba.cat
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Per mitjà de la proposta no vinculant, l’ens gestor del Projecte determinarà els arranjaments,
obres, reparacions i adequacions, que s'hagin de fer a l'immoble per aconseguir el compliment
de les condicions d'habitabilitat i els criteris de qualitat dels habitatges del Projecte. Les
intervencions tindran la qualificació de:

Data 13-2-2020

10. Gestió de les obres de rehabilitació, reforma i posada al dia.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6. En interposar la demanda judicial, s'activarà la pòlissa de defensa jurídica, prevista al
Projecte.
7. Un cop finalitzat el lloguer, i si queden rendes pendents d’abonament, es farà una
liquidació final i conjunta en concepte de rendes pendents de pagament.

A

ANUNCI
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Les intervencions realitzades restaran a benefici de la finca.
L'ens gestor podrà obtenir fotografies de l'immoble abans, durant i després de les obres de
rehabilitació, col·locar rètols i informar a la població.

https://bop.diba.cat

L’ens gestor podrà establir fórmules per a fraccionar i finançar l’import no subvencionat de les
intervencions segons en els termes que s’acordin en l’acord d’inclusió de l’habitatge i d’acord
amb les convocatòries de subvencions que resultin d’aplicació.

A

s’acordarà un pagament a càrrec de la persona propietària d’aquelles obres no protegibles o
aquelles que superin el màxim establert.

-

Característiques de l’habitatge i l’adequació amb els criteris tècnics establerts en el
programa.
Les intervencions a realitzar en l’habitatge i el caràcter d’aquestes a partir dels criteris
tècnics establerts, si s’escau.
Els terminis i forma de gestió de les actuacions a realitzar en l’habitatge.
El preu de l’arrendament i la seva durada.
La indicació dels beneficis als quals la persona propietària s’acull.
Acceptació de les subvencions atorgades.
Un calendari d’inclusió al projecte.
Mesures i instruments per evitar la usurpació de l’habitatge mentre es realitzen les
obres d’adequació, si s’escau.
Termini, modificació, pròrroga, i extinció de l’acord
Clàusules garantia cobrament
Clàusules mediació
Totes aquelles condicions particulars de la inclusió de l’habitatge al Projecte que
escaigui.

12. Documentació sol·licitud
Per a iniciar els tràmits per a sol·licitar la inclusió al projecte, caldrà aportar inicialment:





El model normalitzat de sol·licitud.
DNI/NIF/NIE del/de la persona sol·licitant.
Declaració responsable sobre la condició de persona propietària de l’habitatge.
En el cas de persones jurídiques, escriptura de constitució i dels estatuts; document
acreditatiu dels poders del representant de l'entitat que signa la sol·licitud, i
25
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Data 13-2-2020

A l’acords’inclourà:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les condicions particulars de la inclusió al Projecte es regularan per mitjà d’un acord d’inclusió
al projecte subscrit amb l’Ajuntament de Mataró.
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11. L’acord d’inclusió al projecte
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Mantenir els seus habitatges en lloguer per mitjà del projecte Lloguem! segons les
condicions establertes en l’acord d’inclusió amb un preu de lloguer per sota de
mercat i per un termini mínim de 5 anys en el cas de persones físiques o de 7 anys
en el cas de ser persones jurídiques.



Col·laborar amb l’ens gestor del Projecte per a la correcta i pacífica execució del
contracte , obligant-se, entre d'altres, a no transmetre ni la plena propietat ni cap
altre dret real sobre la finca per actes intervius sense autorització expressa del
projecte, a no imposar a l'habitatge servituds o càrregues, a no a arrendar-lo, a no
consentir cessions sense l'autorització l’ens gestor del Projecte durant el termini de
vigència del present contracte.



En cas de transmissió mortis causa, els hereus hauran de fer constar l'existència de
l’acord i el contracte d’arrendament en l’escriptura d’acceptació d’herència, haventlo de respectar.



La persona propietària s'obliga a notificar a l’ens gestor del Projecte qualsevol acord
de la comunitats de propietaris que pogués afectar a l’acord i/o al contracte
d’arrendament, així com qualsevol convocatòria en la que l'ordre del dia pogués
afectar-los, a fi i efecte de que pugui exercir els drets.



Comunicar l’obtenció d’altres subvencions o ajuts, ingressos o recursos que
financin l’actuació subvencionada. Aquesta comunicació ha d’efectuar-se tan aviat
com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació dels fons percebuts.



Comunicar a l’òrgan competent qualsevol modificació de la persona representant
dels sol·licitants, de l’adreça de les notificacions, de les dades bancàries, així com
de les actuacions, projecte i/o planificació i estudi econòmic presentat i de la
reassignació dels conceptes de despesa que preveuen els pressupostos inicialment
presentats, amb anterioritat a la finalització del termini d’execució, sense que en cap
cas pugui existir una modificació de l’import total del pressupost presentat.Les
modificacions no comunicades poden donar lloc a la revocació total o parcial del
Projecte.
26
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Les obligacions de les persones participants del Projecte són:
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13. Obligacions de les persones participants en el Projecte

Data 13-2-2020



Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



documents acreditatius de la inscripció de la persona jurídica en el registre
corresponent.
En cas que l'habitatge tingui més d'un titular, haurà de constar expressament la
voluntat de tots ells d'oferir l’arrendament de la finca a per mitjà del programa.
Autorització a l'ens gestor per fer les visites i inspeccions necessàries a l'habitatge
als efectes de realitzar la valoració de les despeses dels arranjaments o adequacions
necessàries.
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Autoritzar a l’ens gestor per a utilitzar la imatge de les obres realitzades, evitant la
identificació de l’immoble o la seva localització.



Cedir les dades personals als socis científics del projectes i participar en actuacions
necessàries per a l'avaluació del mateix que poden incloure entre altres
complimentació de qüestionaris, enquestes o entrevistes i que tindran lloc durant la
realització del projectes i en fases posteriors al mateix.

Amb caràcter general, les persones que participen en el Projecte, assumeixen les obligacions
següents en relació a principis ètics i normes de conducta.
a.
b.
c.
d.

e.

No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar.
Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte
d’interessos.
Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases
de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada
per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics i amb
l’avaluació del projecte.
Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar,
proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement
dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu
parer, afecti o pugui afectar el procediment. Particularment, s’abstindran de realitzar
qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure
concurrència.

14. Participació en l’avaluació del Projecte
Un dels objectius de Lloguem! és realitzar una avaluació de les diverses dimensions que
influeixen en el desenvolupament del projecte. L’avaluació està liderada pels dos socis científics
del projecte: la Universitat Autònoma de Barcelona i el Tecnocampus de Mataró. L’equip
d’avaluació requerirà puntualment la participació de les persones propietàries en el

https://bop.diba.cat
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Sotmetre's a les actuacions de comprovació per part de l’Ajuntament, així com
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de
control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta informació li
sigui requerida.

CVE 2020004868



Data 13-2-2020

Conservar en el termini de 4 anys posteriors a la desvinculació de l’habitatge al
projecte, els documents justificatius del Projecte, inclosos els documents
electrònics, en tant que puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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En els casos que es volgués resoldre l’acord d’inclusió abans del termini establert, s’establiran
en el mateix unes clàusules de penalització i de reintegrament de tots els incentius atorgats
segons els que disposi la normativa de subvencions.
D’acord amb l’article 51 Llei 40/2015 de Règim jurídic del Sector públic es podrà sol·licitar una
indemnització per danys i perjudicis causats a l’ens gestor.
El contracte d’arrendament es regirà per la seva pròpia normativa, atenent-se a les
penalitzacions que regula.

https://bop.diba.cat

15. Reintegrament i penalitzacions en cas incompliment de l’acord d’inclusió

Pàg. 28-38

La persona propietària ha d’autoritzar la cessió de dades personals als socis científics del
Projecte, amb la única finalitat de realitzar els treballs d’avaluació. Les dades d’avaluació seran
tractades conforme la normativa de protecció de dades i el secret estadístic.

A

desenvolupament d’accions d’avaluació que poden incloure, entre d’altres, qüestionaris,
entrevistes, grups focals, etc.

No serà causa d'extinció de l’acord, la cessió del contracte que l’Ajuntament de Mataró realitzi a
favor d'una altra entitat que en un futur pugui encarregar-se de la gestió del Projecte Lloguem!.
En aquest cas, no serà necessari el consentiment de la persona propietària perquè tingui lloc la
cessió, havent-n'hi prou amb la notificació del fet que s’ha produït el canvi d’ens gestor.

CVE 2020004868

16. Resolució anticipada del contracte

Aquestes dades, no es cedeixen a cap tercer (excepte en els supòsits previstos en l’apartat 14) i
les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o
exercir el dret a la portabilitat de les dades, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més
amunt o al correu electrònic lopd@ajmataro.cat Tant mateix, la persona interessada també te
dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
L’Ajuntament de Mataró compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció
de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat
de les dades de caràcter personal.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

S’informa a les persones sol·licitants, que, per a l’exercici de poders públics, les dades de
caràcter personal que han de facilitar en aquest programa seran incorporades en un fitxer de
l’Ajuntament de Mataró, amb CIF P0812000H, domicili a La Riera, núm. 48, 08301 de Mataró,
amb l’ única finalitat de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions
establert en aquesta convocatòria, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les
dades establerts per la normativa d’aplicació i, en concret, de conformitat amb el Reglament
(UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques per que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal
d’aplicació.

Data 13-2-2020

17. Protecció de dades
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Ambdues parts es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la plena
capacitat legal per a contractar i obligar-se i, aquest efecte,

EXPOSEN
Primer.-L’Ajuntament de Mataró impulsa el projecte europeu Lloguem que té per objectiu
contribuir a la mobilització d’habitatge de lloguer a preus assequibles i generar iniciatives
comunitàries per captar i gestionar habitatge.
Segon.- El propietari ho és de l’habitatge que seguidament es descriu: (en endavant l’habitatge).
Descripció: Finca ubicada al carrer............................................................ de Mataró, amb
superfície útil de ..................m2 i amb número de referència cadastral .........................
Càrregues: Lliure d’afectacions urbanístiques i al corrent de totes les taxes, impostos i arbitris
vigents.
Estat físic: L’habitatge es troba, en el moment de subscriure aquest acord, en l’estat físic que
s’especifica en l’annex a l’acord.
Mobles: S’entrega l’habitatge lliure de mobles, objectes i/o equipaments de la llar.
Tercer.- Que és d’interès del PROPIETARI/S mantenir l’habitatge al Projecte Lloguem,
mitjançant el present acord d’inclusió per al seu lloguer, administració i rehabilitació, atorgant,
en conseqüència, els següents,

PACTES
Pacte primer.- Objecte

https://bop.diba.cat
Pàg. 29-38

De l’altre el sr............................................. major d’edat amb adreça a efectes del present
contracte al carrer ................................................... de Mataró amb NIF........................................
, intervenint en nom i dret propis (en endavant propietari).

CVE 2020004868

D’una part, la senyora.................................. Regidora delegada d’habitatge, qui intervé en nom i
representació d’aquesta entitat, estant facultada per a aquest acte en virtut de l’escriptura de
poder especial, atorgada............................ i autoritzada pel Notari de............... sr/a..............

Data 13-2-2020

REUNITS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANNEX.2 MODEL ACORD D’INCLUSIÓ DE L’HABITATGE AL PROJECTE
LLOGUEM!

A

ANUNCI
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Pacte tercer.- Pagament de rendes
a) L’Ajuntament gestionarà el cobrament de la renda mensual pactada, que és de ........................
euros i que s’especificarà la mateixa quantia, també, en el contracte d’arrendament que derivi
del present.
El llogater ingressarà la renda pactada al número de compte de l’Ajuntament num:
............................................
L’Ajuntament abonarà la renda mensual al número de compte.............................. aportat pel
propietari.
b) La renda es percebrà a partir de la data de signatura d’un contracte d’arrendament i fins a la
seva finalització.
c) S’estableix un període màxim de 2 mesos per a què l’Ajuntament procedeixi a l’ingrés en
compte a la part arrendadora des de la firma del contracte d’arrendament.
d) A banda, la persona propietària percebrà la subvenció equivalent a dos mesos de lloguer, que
s’accepta mitjançant la firma del present document, i que s’autoritza el seu ingrés, en el núm. de
compte...........................des de la firma d’aquest acord. e) En cas d'impagament de la renta
contractual, l’ens gestor prendrà les mesures de mediació corresponents perquè l’arrendatari
regularitzi la seva situació. La part arrendadora continuarà rebent la renda mensual directament
per part de l’ens gestor, a càrrec de les mensualitats abonades per la part arrendatària fins al
moment.
f) Sinó és possible la regularització de la situació durant els 2 primers mesos, s’activarà
l’assegurança d’impagament i s’iniciarà el procediment judicial.
g) En interposar la demanda judicial, s'activarà la pòlissa de defensa jurídica, prevista al
Projecte.

https://bop.diba.cat
Pàg. 30-38

Aquest acord té efectivitat des de l’endemà de la seva firma i per una durada de 4 anys, que es
prorrogarà en tot cas fins a la finalització del contracte d’arrendament vigent en aquell moment.

CVE 2020004868

Pacte segon.- Termini de l’acord

Data 13-2-2020

Les parts fan constar expressament que l’Ajuntament no actuarà en cap moment com a
arrendadora, arrendatària o subarrendadora de l’habitatge.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El propietari de l’habitatge descrit en l’antecedent segon, atorga a favor del l’Ajuntament de
Mataró ( en endavant, Ajuntament) aquells drets, obligacions i facultats per a realitzar les
gestions necessàries per al lloguer, administració i rehabilitació de l’habitatge, de conformitat
amb les instruccions que s’especifiquen en aquest acord, i en el “Programa d’inclusió
d’habitatges en el marc del projecte Lloguem!” i en el Decret .....................................que conté
resolució d’atorgament de la subvenció.

A
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ANUNCI

D’acord amb la resolució de la subvenció amb numero expedient........................ pel que es
concedeix un import ............ per a la reforma de l’habitatge i ............... addicionals per a
mesures d’eficiència energètica. Per a dur a terme l’execució de les reformes s’ha optat per la
modalitat A)B)C) establerta a l’article 6 de les bases particulars de la convocatòria de les
subvencions.
S’annexa projecte obres/ informe tècnic/pressupost o direcció d’obra (annex 1) juntament amb
el present acord.
S’estableix un període per a la realització de dites obres de..........dies, tal i com detalla el
calendari del projecte annexat. En tot cas les obres no superaran els 90 dies.
En el supòsit que en els transcurs dels treballs d'execució de les obres d'adequació o
rehabilitació o al llarg de la vigència d'aquest contracte es detectin vicis ocults o patologies que
afectin a l'habitabilitat que impliqui que s'ha de realitzar actuacions no previstes ni
pressupostades en l’annex 1, o que la revisió per part de l'instal·lador autoritzat posi de manifest
la necessitat d'adequar les instal·lacions de gas a la normativa vigent, l’Ajuntament comunicarà
aquest fet al propietari juntament amb un pressupost d'adequació perquè els pugui valorar, i en
el termini màxim de 5 dies doni la seva conformitat o presenti pressupost alternatiu.
El propietari s'obliga a abonar aquestes despeses i autoritza a l’Ajuntament a aplicar retencions
sobre les rendes que hagi d'abonar, en cas de que aquell no realitzi el pagament.
En cas que sigui necessari per deficiència, manca de funcionament o adequació a normativa, dur
a terme alguna de les actuacions recollides al pressupost de contingència que s'acompanya com
a annex a aquest contracte, el propietari autoritza la reposició a càrrec seu, de conformitat amb
la partida o partides de l'esmentat pressupost de contingències.

https://bop.diba.cat
Pàg. 31-38

4.1 Realització d’obres per a la reforma o millora de l’habitatge

CVE 2020004868

A) Obligacions de l’Ajuntament

Data 13-2-2020

Pacte quart.- Obligacions de les parts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

i) Durant la vigència d’aquest contracte, la renda es revisarà anualment mitjançant l’aplicació de
la variació anual de l’índex de garantia de competitivitat, expressat amb dos decimals, utilitzant
com a referència l’últim mes amb dades disponibles. En el supòsit que l’índex sigui negatiu, es
considerarà que el valor de la revisió és zero. En cap cas la demora en l’aplicació de la revisió
implicarà la seva renúncia o caducitat.

A

h) Un cop finalitzat el lloguer, i si queden rendes pendents d’abonament, es farà una liquidació
final i conjunta en concepte de rendes pendents de pagament.
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ANUNCI

Durant la vigència del contracte d’arrendament seran a càrrec de l’arrendatari les petites
reparacions que exigeixi el desgast per l’ús ordinari de l’habitatge.
En el supòsit que l’arrendatari no es fes càrrec directament de les esmentades reparacions, se’n
farà càrrec........................... sens perjudici d’allò que disposa l’art.21.4 de la Llei 29/95,
d’Arrendaments Urbans.
4.4 Restitució de l’habitatge al propietari, un cop finalitzat l’arrendament
La finalització o resolució del contracte d’arrendament abans del període establert a la llei
d’arrendaments (5 anys per a persones físiques i 7 per a persones jurídiques) no serà causa
d’extinció de l’acord d’inclusió. Mitjançant el present pacte, s’accepta que es subrogui un nou
arrendatari pel temps restant fins als 5 o 7 anys des de la firma del contracte d’arrendament.
4.5 Contractació d’assegurances.
L’habitatge s’inclourà a la pòlisses següents, apareixen com a prenedor L’Ajuntament, i amb les
condicions de les quals es detallen en l’annex 2:
Num. pòlissa.................................: Impagament de rendes i defensa jurídica.
Num. pòlissa..................................: Assegurança de primer risc fins a 6.000 euros.

4.6 Mesures contra l’usurpació de l’habitatge
L’Ajuntament estableix l’import de XXXX per a l’instal·lació de les mesures necessàries per a
evitar l’ usurpació de l’habitatge. S’adjunten actuacions i pressupost annex3.
No obstant això, serà el propietari qui haurà de mantenir la possessió de l’immoble, fins al
moment de la signatura del contracte d’arrendament i entrega de claus a l’arrendatari, no
assumint el Projecte ni l’Ajuntament de Mataró, en cap cas, cap responsabilitat en aquest sentit.

https://bop.diba.cat
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4.3 Reparacions ordinàries a l’habitatge per l’ús natural

CVE 2020004868

L’Ajuntament vetllarà per a garantir la solvència econòmica de l’arrendatari així com
l’adequació entre el nucli de convivència i l’habitatge.

Data 13-2-2020

L’Ajuntament es compromet a designar un arrendatari en el termini màxim de 2 mesos des de la
finalització de les obres d’adequació de l’habitatge.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Ajuntament es compromet a dur a terme els tràmits i gestions, així com a signar els
documents que s’escaiguin necessaris, per tal de cedir l’habitatge en arrendament per un termini
de 5 anys (7 anys en cas de persona jurídica). El contracte d’arrendament estarà regular per la
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

A

4.2 Gestions per l’arrendament de l’habitatge
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ANUNCI

a) Les de celebrar contractes amb tercers amb els pactes i les condicions que estimi
oportunes, amb exclusió expressa de la facultat de disposar de l’habitatge i de gravar-lo.
S’inclou expressament la d’autoritzar i consentir en nom del propietari cessions de
l’arrendament per part de l’arrendatari..
b) Segons modalitat execució obres escollida, sol·licitar llicències d’obres i executar-les
a l’empara de les obligacions assumides per l’Ajuntament, així com el canvi de nom
dels subministres i les corresponents domiciliacions bancàries per al pagament
d’aquests, un cop arrendat l’habitatge.
c) Inspeccionar l’habitatge en nom del propietari.
d) Assistir, quan ho estimi oportú, a les juntes de propietaris en el sentit que estimi
adient per a la defensa de l’Acord i del contracte de lloguer que derivi del present.
e) El propietari subroga a l’Ajuntament el dret de cobrament de la renda del contracte de
lloguer derivat d’aquest acord.
f) L’exercici de les actuacions extrajudicials i judicials en casos d’activació de les
assegurances concertades per l’Ajuntament.
A efectes d’exercir i/o activar totes les facultats que siguin necessàries, com les enumerades a
títol exemplificatiu i a l’empara del present, el propietari s’obliga a atorgar poders notarials a
favor de l’Ajuntament.

4.9 Acceptació subrogació inquilins
El propietari es compromet a acceptar la subrogació en la posició d’arrendatari del contracte, de
qualsevol altra persona designada pel Projecte, en el supòsit que el arrendatari inicial sol·liciti la

https://bop.diba.cat
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El propietari atorga, des d’aquest moment, a favor de l’Ajuntament:

CVE 2020004868

4.8Atorgament de facultats a favor de l’Ajuntament

Data 13-2-2020

Accepta la resolució publicada per Decret nº.................. de l’expedient ........... referent a
la subvenció, i que inclou;
. Reforma import....................euros
. Mesures contra usurpació de l’habitatge ................. euros
. Rendes per inici lloguer .....................euros.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4.7 Acceptació subvenció sense reserves

A

B) Obligacions del propietari
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ANUNCI



Notificar a l’ens gestor del Projecte qualsevol acord de la comunitats de
propietaris que pogués afectar a l’acord i/o al contracte d’arrendament, així
com qualsevol convocatòria en la que l'ordre del dia pogués afectar-los, a fi i
efecte de que pugui exercir els drets.



Comunicar l’obtenció d’altres subvencions o ajuts, ingressos o recursos que
financin l’actuació subvencionada. Aquesta comunicació ha d’efectuar-se tan
aviat com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació dels fons
percebuts.



Comunicar a l’òrgan competent qualsevol modificació de la persona
representant dels sol·licitants, de l’adreça de les notificacions, de les dades
bancàries, així com de les actuacions, projecte i/o planificació i estudi econòmic
presentat i de la reassignació dels conceptes de despesa que preveuen els
pressupostos inicialment presentats, amb anterioritat a la finalització del termini
d’execució, sense que en cap cas pugui existir una modificació de l’import total
del pressupost presentat. Les modificacions no comunicades poden donar lloc a
la revocació total o parcial del Projecte.



Conservar en el termini de 4 anys posteriors a la desvinculació de l’habitatge al
projecte, els documents justificatius del Projecte, inclosos els documents
electrònics, en tant que puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i
control.



Sotmetre's a les actuacions de comprovació per part de l’Ajuntament, així com
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta
informació li sigui requerida.

https://bop.diba.cat

En cas de transmissió mortis causa, els hereus hauran de fer constar l'existència
de l’acord i el contracte d’arrendament en l’escriptura d’acceptació d’herència,
havent-lo de respectar.

Pàg. 34-38
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Col·laborar amb l’ens gestor del Projecte per a la correcta i pacífica execució
del contracte , obligant-se, entre d'altres, a no transmetre ni la plena propietat ni
cap altre dret real sobre la finca per actes intervius sense autorització expressa
del projecte, a no imposar a l'habitatge servituds o càrregues, a no a arrendar-lo,
a no consentir cessions sense l'autorització l’ens gestor del Projecte durant el
termini de vigència del present contracte.

Data 13-2-2020



Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4.10 Deure de col·laboració, no transmissió i comunicació

A

finalització del contracte abans que transcorri el termini de 5 anys per a persones físiques o 7
anys per a persones jurídiques que estableix la llei d’arrendaments urbans.
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No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar.
Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons
públics i amb l’avaluació del projecte.
Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar,
proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes
pràctiques que, al seu parer, afecti o pugui afectar el procediment.
Particularment, s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.





4.11 Facilitar les gestions i no arrendar l’habitatge
El propietari col·laborarà amb l’Ajuntament per a la correcta execució del contracte i el
manteniment pacífic del lloguer, obligant-se entre d’altres, a n imposar l’habitatge servituds o
càrregues, a no arrendar-lo, a no consentir cessions sense l’autorització de l’Ajuntament durant
el termini de vigència del present mandat.
4.12 Manteniment de l’acord en cas de transmissió mortis causa o constitució de drets
reals sobre l’habitatge
En cas de transmissió intervius o mortis causa, o constitució de drets reals sobre l’habitatge, el
propietari s’obliga a fer constar l’existència d’aquest contracte de mandat i imposar sobre
l’adquirent la seva subrogació en la posició contractual del mandant, havent-lo de respectar.
Als anteriors efectes, el propietari s’obliga a notificar fefaentment a l’Ajuntament les
transmissions o constitucions de drets sobre l’habitatge.
4.13 Pagament d’obligacions tributàries
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Cedir les dades personals als socis científics del projectes i participar en
actuacions necessàries per a l'avaluació del mateix que poden incloure entre
altres complementació de qüestionaris, enquestes o entrevistes i que tindran
lloc durant la realització del projectes i en fases posteriors al mateix.

CVE 2020004868



Data 13-2-2020

Autoritzar a l’ens gestor per a utilitzar la imatge de les obres realitzades, evitant
la identificació de l’immoble o la seva localització.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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Seran per compte del propietari les reparacions necessàries per a la conservació de l’habitatge
que no derivin de l’obligació de l’arrendatari establerta a l’apartat 4.3 d’aquest acord o de
l’article 21.4 de la Llei arrendaments urbans.
4.16 Pagament de despeses ordinàries i extraordinàries relatives a elements comuns.
El propietari s’obliga expressament a satisfer, durant la completa vigència del present acord, els
rebuts corresponents a les despeses ordinàries i extraordinàries relatives a elements comuns en
els quals participi l’habitatge, segons el seu percentatge o quota de participació.
S’exclouen les despeses que corresponguin a l’habitatge per calefacció central.
4.17 Notificació de l’Ajuntament d’acord de la junta de propietaris Sense perjudici del que
s’estableix a l’apartat 4.8 e) anterior, el mandant s’obliga a assistir a les juntes de propietaris i a
notificar a l’Ajuntament qualsevol acord que pogués afectar l’acord i/o contracte de lloguer, així
com qualsevol convocatòria en la que l’ordre del dia pogués afectar-los, a fi i efecte de que
pugui exercir els drets sota el pacte....

Pacte cinquè: Conseqüències de l’ incompliment d’obligacions
5.1 Resolució per incompliment de l’acord
Són causes de resolució del present acord, l’ incompliment greu de les obligacions assumides
per les parts.
5.2 Conseqüències de l’ incompliment per part del propietari
L’ incompliment de les obligacions assumides pel propietari en aquest contracte facultarà a
l’Ajuntament a:

https://bop.diba.cat
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4.15 Reparacions per a la conservació de l’habitatge que no derivin del seu ús ordinari.

CVE 2020004868

Les despeses dels subministres de llum, gas, aigua i, si s’escau, calefacció central de l’habitatge,
seran a càrrec del propietari fins que es subscrigui el corresponent contracte d’arrendament. En
aquest moment, l’Ajuntament farà les gestions necessàries per tal d'intentar tramitar el canvi de
titularitat cap a l’arrendatari. Igualment, aquestes despeses, tornaran a ser al seu càrrec, a partir
de la resolució del contracte d’arrendament.

Data 13-2-2020

4.14 Subministres

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El propietari s’obliga expressament a satisfer, durant la completa vigència del present acord, els
impostos, taxes, arbitris i demès obligacions tributàries de caràcter estatal, autonòmic i
municipal imposades com a conseqüència de la titularitat de l’habitatge, com ara l’impost sobre
béns immobles i les taxes de clavegaram i de recollida d’escombraries, sense perjudici de les
bonificacions o exempcions que preveu el Projecte.
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En defecte del previst, s’actuarà d’acord al que disposa article 51 Llei 40/2015 de Règim jurídic
del Sector públic es podrà sol·licitar una indemnització per danys i perjudicis causats a l’ens
gestor.
El contracte d’arrendament es regirà per la seva pròpia normativa, atenent-se a les
penalitzacions que regula.

Pacte sisè – Extinció de l’acord d’inclusió. Rendició de comptes
6.1 Extinció per causes legals.
S’extingirà el present acord per les causes previstes legalment i per les estipulades en aquest
acord.
No serà causa d’extinció d’aquest acord, la transformació, fusió, escissió d’una de les parts.
6.2 Cessió del present mandat per part de l’Ajuntament
No serà causa d’extinció la cessió del contracte de l’Ajuntament realitzi a favor d’una altra
entitat que en un futur pugui encarregar-se de la gestió del programa de cessió d’habitatges
desocupats. En aquest cas, no serà necessari el consentiment del propietari perquè tingui lloc a
la cessió, havent-n’hi prou amb la seva notificació.
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L’ incompliment de les obligacions assumides per l’Ajuntament facultarà al propietari a escollir
entre; Exigir el compliment del contracte; o II Resoldre el contracte, amb el rescabalament de
danys i perjudicis i l’abonament d’interessos.

CVE 2020004868

5.3. Conseqüències de l’ incompliment per part de l’Ajuntament:

Data 13-2-2020

En el cas que l’Ajuntament opti per la resolució del contracte per incompliment de l’acord,
mantindran per a aquest les obligacions que dimanen del contracte d’arrendament de l’habitatge
subscrit amb l’arrendatari, extingint-se les obligacions a càrrec de l’Ajuntament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) Exigir-ne el compliment fins i tot, si és possible, complir-les a càrrec del propietari, a
més del reintegrament de totes les quantitats que l’Ajuntament hagi satisfet (rendes,
obres, assegurances...) i rebre com a indemnització per danys i perjudicis l’interès legal
de dites quantitats o,
b) Resoldre l’acord, mitjançant notificació fefaent. En aquest supòsit, l’Ajuntament tindrà
dret a; exigir reparació de tots els danys i perjudicis derivats de l’ incompliment;
reintegrament de totes les quantitats que l’Ajuntament hagi satisfet (rendes, obres,
assegurances...); percebre en concepte de penalització un import equivalent a 6
mensualitats, segons la quantitat determinada en el pacte tercer.
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Pacte Vuitè - Elevació a escriptura pública
El present contracte podrà ser elevat a escriptura pública i inscrit al Registre de la Propietat, a
partir del termini d’una setmana a requeriment de qualsevol de les parts, essent a càrrec de la
part que així ho sol·liciti totes les despeses i impostos que es derivin de l’atorgament i la seva
posterior inscripció.
Pacte Novè – Llei aplicable
El present acord es regirà per la voluntat de les parts manifestada en aquest acord i, en el que
aquest no contempli expressament la Llei 4/ 2015 del sector públic i la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, de subvencions.
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L’Ajuntament de Mataró compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció
de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat
de les dades de caràcter personal.

Data 13-2-2020

Aquestes dades, no es cedeixen a cap tercer (excepte en els supòsits previstos en l’apartat 14) i
les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o
exercir el dret a la portabilitat de les dades, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més
amunt o al correu electrònic lopd@ajmataro.cat Tant mateix, la persona interessada també te
dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per a l’exercici de poders públics, les dades de caràcter personal que han de facilitar en aquest
programa seran incorporades en un fitxer de l’Ajuntament de Mataró, amb CIF P0812000H,
domicili a La Riera, núm. 48, 08301 de Mataró, amb l’ única finalitat de gestionar i tramitar el
procediment de concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria, d’acord amb els
principis de seguretat i confidencialitat de les dades establerts per la normativa d’aplicació i, en
concret, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques per que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i la normativa estatal d’aplicació.
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