PROGRAMA: Ajudes a la instal·lació d’ascensors i eliminació de barreres
arquitectòniques. Any 2017

CONVOCATÒRIA D’AJUDES A LA INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS I
ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AL MUNICIPI DE
PICANYA.
Atenent les Bases aprovades per la Junta de Govern de l’Ajuntament de Picanya, en
data 29 de setembre de 2017, per a regular la concessió d’ajudes a la instal·lació
d’ascensors i l’eliminació de barreres arquitectòniques en habitatges del municipi de
Picanya, procedeix la publicació de la convocatòria anual.
1. OBJECTE.
La convocatòria te per objecte articular ajudes per a l’Eliminació de Barreres
arquitectòniques als Edificis de la població de Picanya al llarg de l’any 2017.
Compren les acciones tendents a:
- la modernització del parc edificat a tota la població, millorant la funcionalitat de les
edificacions més antigues.
- garantir l’accessibilitat a les edificacions, tant per a persones amb mobilitat reduïda,
com per a persones majors.
- adaptació de les edificacions ja existents a la normativa en vigència, HD-91 i
d’Eliminació de Barreres Arquitectòniques.
2. REQUISITS DELS EDIFICIS I DESPESES SUBVENCIONABLES.
Les edificacions que s’acullen al present programa d’ajudes acompliran els requisits
exigits als punts 3, 4 i 5 de les Bases considerant-se actuacions subvencionables en
matèria d’accesibilitat (eliminació de barreres arquitectòniques) les que adapten els
edificis i els accesos als habitatges, a la normativa en vigència.
3. CONDICIONS PARTICULARS DE LES ACTUACIONS OBJECTE DE LES
AJUDES.
Els requisits per a l’obtenció de les ajudes són els contemplats a les Bases; per a la
sol·licitud de les ajudes, la Comunitat de propietàries i propietaris (d’ací endavant
Comunitat) deurà disposar de:
a. informe d’Avaluació de l’Edifici, subscrit per la persona tècnica competent,
d’acord amb el que disposa la Llei 38/99, de 5 de novembre, d’Ordenació
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de l’Edificació, d’acord amb les directrius de la Conselleria d’Habitatge,
Obra Pública i Vertebració del Territori.
Aquest informe ha de tramitar-se preceptivament amb antel·lació a la
sol·licitud de subvenció, pel procediment telemàtic determinat per la
Conselleria d’Habitatge, Obra Pública i Vertebració del Territori, atenent la
informació publicada a:
http://www.habitatge.gva.es/web/habitatge-y-calidad-en-la-edificacion/informe-deevaluacion-del-Edifici
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=kfGCZQPTZ5XQHddw4JnYTV
Q7vSvKl95jw2rjwhGJBNx96J3BL2vT!1390754173!1505808371251?id_proc=15922

b. acord de la Comunitat.
c. projecte o memòria de l’actuació a realitzar, subscrita per la persona tècnica
competent, de l’adequació de l’actuación al códi tècnic de l’edificació.
4. PERSONES BENEFICIÂRIES.
Podran ser beneficiàries de les ajudes d’aquesta Convocatòria, les Comunitats
radicades al municipi de Picanya, que sumen com a mínim, vuit habitatges, o
excepcionalment menys, quan a l’immoble habiten persones amb discapacitat i/o
majors de 65 anys.
Les persones beneficiàries destinaran l’import íntegre de l’ajuda al pagament de les
corresponents actuacions.
5. FINANÇAMENT I LÍMIT DE LES AJUDES.
El finançament de les ajudes regulades a la present convocatòria, es realitza amb
càrreg a l’aplicació pressupostària 1523.780 AJUDES ASCENSORS del pressupost
municipal, dotada amb un total de 30.000,00€ per a 2017.
La quantia de les ajudes serà del 20% del cost subvencionable de l’actuació
corresponent per a la que se sol·licita ajuda, amb els següents límits màxims:
a.- de 9.000,00€ per a instal·lació d’ascensors i de 3.000,00€ per a salva
escales o altres dispositius.
b.- de 200,00€ per a la instal·lació d’elements d’informació o d’avís en escales
i ascensors.
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c.- de 3.000,00€ per a l’adequació d’instal·lacions existents als actuals criteris
d’Eliminació de Barreres, i a la situació física de les persones residents.
6. TERMINI DE SOL·LICITUD.
Es podran presentar sol·licituds des del dia següent a la publicació de l’extracte de la
present convocatòria a la BDNS i fins al 30 de novembre de 2017, inclòs.
7. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD.
La sol·licitud d’ajuda es gestionarà presentant instància signada per la persona que
ostente la representació legal de la Comunitat, atenent el model que es publica al
Annex, al Registre Municipal de l’Ajuntament de Picanya, sense perjudici de
qualsevol de les formes que s’estableixen a l’artícle 16 de la Llei 38/2015 de
Procediment Administratiu Comú.
Per a la seua acomplimentació, es necessària la:
a. Identificació de la Comunitat.
b. Identificació de la seua representació legal.
c. Referència a l’oportú expedient de llicència o declaració responsable de les
obres davant l’Ajuntament de Picanya.
La instància s’acompanyarà de la documentació original preceptiva següent:
a. Acreditació de la representació que ostenta, mitjançant presentació de
l’acta on se li atorga aquesta representació.
b. CIF de la Comunitat.
c. Acreditació de l’acord de la Comunitat de sol·licitar la subvenció.
8. TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ.
La tramitació dels expedients correspondrà a l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de
Picanya.
D’acord amb el punt 8 de les Bases, acabada la instrucció de l’expedient, es resoldrà
i notificarà en un termini de 3 mesos comptats a partir de la data en què l’expedient
de petició de subvenció es trobe complet. El venciment del termini sense haver-se
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notificat resolució, legitimarà a les persones interessades per a entendre
desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de subvenció.
9. JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES.
La justificació de l’ajuda concedida és obligació de la persona beneficiària qui haurà
d’aportar al Registre General de l’Ajuntament de Picanya, instància acompanyada de
la següent documentació:
-Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada.
-Certificat acreditatiu de la completa execució de la instal·lació signat per
l’empresa instal·ladora i la persona propietària de l’immoble o qui ostente la
presidència de la Comunitat o, si procedeix, certificat de final d’obra signat per
la persona facultativa competent.
La realització de l’abonament de la subvenció es realitzarà d’acord amb el
procediment indicat al punt 9 de les bases, al compter de la Comunitat facilitat en el
moment de la sol·licitud.
Una indeguda o incompleta justificació comportarà la possible revocació de l’ajuda
concedida.
10. NORMATIVA APLICABLE.
La present convocatòria es regula per les Bases aprovadas en Junta de Govern de
data 29 de setembre de 2017; per a allò no previst en les esmentades bases, serà
d’aplicació el que disposa la legislació de règim local al respecte, bases d’execució
del pressupost Municipal per a l’exercici de la convocatòria, Ordenança de
subvencions de l’Ajuntament de Picanya, Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de l’esmentada Llei.
11. ANNEXOS.
11.1. SOL·LICITUD D’AJUDA
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ANNEXOS: MODEL DE SOL·LICITUD 2017
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