
  Número 91

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dijous, 12 de maig de 2022

Número de registre 3570

AJUNTAMENT DE CAMARASA

Anunci d’aprovació de convocatòria subvencions arranjament façanes 2022

Aprovació convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a l’arranjament i pintura de façanes
del municipi de Camarasa, anualitat 2022.

El Ple de l’Ajuntament de Camarasa, en sessió de data 5 de maig de 2022 va aprovar la convocatòria de
subvencions destinades a l’arranjament i  pintura de façanes del municipi de Camarasa, per a l’anualitat
2022.

Les bases específiques que regeixen l’atorgament d’aquestes subvencions estan publicades al  BOP de
Lleida núm. 123 de data 29 de juny de 2021.

Beneficiaris: Poden ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques que siguin propietaris o llogaters i
comunitats de propietaris dels immobles que reuneixin els requisits establerts en l’ordenança reguladora.

Partida Pressupostària: la dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de
10.000 € amb càrrec a la partida pressupostària 152 48 05 del pressupost de 2022.

Quantia de les subvencions:
1. L’import de la subvenció serà en funció dels acabats a realitzar i correspondrà al resultat de multiplicar la
superfície  total  de  la  façana  (en  metres  quadrats)  pels  mòduls  següents,  sense  superar  les  quanties
màximes relacionades:

- Només pintar: 2,50 €/m2 quantia màxima: 250 €
- Estuc, morter monocapa o arrebossar i pintar: 5,00 €/m2 quantia màxima: 500 €

2. Es computa la totalitat de la façana en qüestió. Per fixar els metres quadrats de façana no es deduirà cap
superfície per finestres, portes ni balcons, com tampoc els sòcols.

Termini de sol·licitud: el termini per presentar les sol·licituds s’iniciarà un cop publicada la convocatòria en el
tauler d’anuncis municipal, E-Tauler i Butlletí Oficial de la província de Lleida.

S’atendran les sol·licituds presentades fins l’acabament dels fons existents a la partida pressupostària, per
l’ordre de presentació en el Registre d’Entrada, sempre que reuneixin tots els requisits. Aquella sol·licitud
que no pugui  ser  atesa per  manca de consignació pressupostària en l’exercici  de la seva presentació,
passarà a formar part d’una llista d’espera per tal de ser atesa durant el següent exercici pressupostari

Sol·licitud: Les sol·licituds es presentaran al Registre General de la corporació per qualsevol de les formes
previstes  a  la  llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques, segons el model normalitzat que facilitarà l’Ajuntament.

Termini de resolució: màxim de dos mesos, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals en el qual
es comprovarà el compliment d’aquesta ordenança, es fixarà la quantia de la subvenció i s’elevarà l’informe
a l’òrgan municipal competent per a que resolgui l’atorgament de la subvenció.
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Valoració de sol·licituds: l’òrgan competent per resoldre serà l’alcaldia de l’Ajuntament. En el moment de
determinar la concessió de l’ajut, sempre que es disposi de crèdit suficient, es tindrà en compte els criteris
que s’estableixin en les bases de l’ajut.

Camarasa
L’alcaldessa, Elisabet Lizaso Cantón
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