
ANNEX 1 
 
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIO D’AJUTS PER A  MILLORAR 
LES CONDICIONS INTERIORS DE MOBILITAT i HABITABILITAT DELS 
HABITATGES OCUPATS AL NUCLI ANTIC DE BERGA. 
 
 
PREÀMBUL 
 
L’Ajuntament de Berga va ser inclòs en la convocatòria de l’any 2005 per a 
l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (Llei de Barris). 
L’execució de diferents actuacions al nucli antic han suposat un avanç en la millora 
d’aquest. Especial consideració i efectes han tingut les actuacions del Camp 2 del 
Projecte d’Intervenció Integral al Nucli Antic (PINNA), relatives a la Rehabilitació dels 
Elements comuns del edificis. 
Tot i l’esforç conjunt de propietaris i administracions, el nucli antic de Berga presenta 
mancances importants que afecten a les persones, propietaris i llogaters, que hi 
resideixen en les condicions de molts dels habitatges ocupats, respecte a la mobilitat i 
habitabilitat interior. 
Atès que el teixit social resident al nucli antic, població que presenta un grau elevat 
d’envelliment i pocs recursos econòmics i materials, l’Ajuntament ha previst una 
proposta única i extraordinària de col·laboració, via ajut i suport tècnic, per aquells 
residents que presenten unes condicions de desavantatge social respecte a altres 
col·lectius o persones, per tal de realitzar petites operacions que millorin les condicions 
de mobilitat i habitabilitat interior d’habitatges.  
Els col·lectius de persones amb discapacitat, problemes de mobilitat, les majors de 65 
anys i aquelles amb precària situació econòmica i de mitjans, tindran prioritat en 
l’atorgament. La col·laboració de suport de gestió, tècnic i en casos econòmic 
l’assumiran mitjans propis municipals o externs. 
 
Aquesta actuació s’emmarca dins un servei integral de prestació de serveis d’habitatge a 
la ciutat de Berga on hi col·laboren transversalment els serveis administratius, socials, 
tècnics i d’habitatge  de l’Ajuntament de Berga. 
 
Per tant, d’acord amb l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Berga, 
es proposa l’aprovació de les següents Bases reguladores d’ajuts per tal que amb petites 
operacions d’obres i instal·lacions interiors aquests habitatges millorin la seva mobilitat 
i habitabilitat interior en benefici dels seus propietaris o llogaters i que suposin la seva 
residencia habitual. 
 
 
ARTICULAT 
 
1. Objecte. 
 
L’objecte de la present ordenança és regular la concessió de subvenció/ajuts per a 
millorar les condicions interiors de mobilitat i habitabilitat interior dels habitatges 
ocupats com a residencia habitual i permanent al nucli antic de Berga. 
 



2. Consignació pressupostària. 
 
Els informes, inicials i definitius de les actuacions es realitzaran amb mitjans propis ja 
que els emetran tècnics municipals, socials i d’habitatge.  
La direcció tècnica per l’execució i els treballs a realitzar podran ser amb mitjans propis 
municipals o externs contractats a tal efecte. 
 
Els materials dels treballs i aquells elements a instal·lar els satisfaran els propis 
sol·licitants, llevat aquells casos de precària situació econòmica que previ informe dels 
serveis socials, els assumirà l’Oficina Local de l’Habitatge. Aquests casos com els 
treballs de tècnics i d’execució externs es finançaran amb la col·laboració d’una 
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, dins els projecte d’innovació per 
l’any 2010. 
 
3. Beneficiaris/àries 
 
Són possibles beneficiaris/àries de la subvenció/ajut,  els propietaris i llogaters 
d’habitatges que siguin la seva residencia habitual i permanent, situats al nucli antic de 
Berga en l’àmbit definit pel del PIINA que vulguin millorar les condicions interiors de 
mobilitat i habitabilitat dels seus habitatges i que compleixin els requisits establerts en 
les presents bases. 
 
4. Obres objecte de la subvenció/ajut. 
 
Aquelles que suposin millorar la mobilitat i habitabilitat interiors dels habitatges al nucli 
antic de Berga. Tindran prioritat les següents: 
 

• Petites actuacions destinades a eliminar barreres arquitectòniques en 
l’interior de l’habitatge. 

• Modificació de portes destinades a millorar la mobilitat de les persones en 
l’interior de l’habitatge. 

• Modificació d'elements complementaris (manetes de les portes,espiells, claus de 
pas, botoneres, etc.) 

• Actuacions de canvi d’una banyera per dutxa destinades a millorar la seguretat i 
la mobilitat de les persones en l’interior de l’habitatge. 

• Instal·lació de barres, agafadors i seients de dutxa abatibles destinades a 
millorar la seguretat i la mobilitat de les persones en l’interior de l’habitatge. 

• Millores en les instal·lacions d’aigua i electricitat destinades a millorar 
l’habitabilitat de l’habitatge. 

• Petites reparacions de deficiències constructives de l’habitatge. 
• Aquelles que els tècnics d’habitatge i dels serveis socials considerin necessàries 

i adients en el seu informe. 
 

5. Condicions i quantia de la subvenció/ajut. 
 
El valor de cada actuació no podrà superar el total de 1.200 € per habitatge.  
La quantia de la subvenció/ajut comprendrà la realització de la redacció d’un pressupost 
valorat, la direcció tècnica dels treballs i la valoració de la mà d’obra dels treballs, 
instal·lació a realitzar. El pressupost valorat i la direcció tècnica la realitzaran tècnics 
municipals o aquells a qui es nomeni expressament.   



Els materials i elements a instal·lar aniran a càrrec dels beneficiaris/àries, llevat per 
aquells sol·licitants que la seva situació econòmica no permeti assumir-ho i els serveis 
socials emetin informe favorable. En aquests casos la subvenció/ajut podrà incloure el 
cost dels materials i elements a instal·lar. 
   
 
6. Presentació de sol·licituds.  
 
6.1 Les sol·licituds de la subvenció/ajut s’hauran de presentar en el model que es disposi 
als efectes i que es podrà obtenir en les adreces i dependències que indiqui la 
convocatòria. 
 
6.2 Les sol·licituds s'han de presentar dins del termini que indiqui la convocatòria, 
acompanyades de la documentació prevista a la base setena. Les sol·licituds també es 
poden presentar pels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim administratiu de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  La sol·licitud haurà d’indicar l’obra o instal·lació que es proposi 
millorar i sol·licitar la visita dels tècnic d’habitatge o de serveis socials municipals per 
tal de que emetin informe sobre la realitat física existents, valorin la proposta de millora 
i proposar les actuacions necessàries. 

6.3 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les bases 
reguladores i l'autorització a l'Ajuntament de Berga per comprovar els requisits i estar al 
corrent amb les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Berga 

6.4 Si la sol·licitud no compleix els requisits previstos o no s'adjunta tota la 
documentació requerida, la unitat competent per tramitar el procediment ha d'atorgar a 
la persona sol·licitant un termini de 10 dies perquè esmeni la deficiència detectada o 
aporti la documentació requerida, amb la indicació que si no ho fa s'entendrà que 
desisteix de la sol·licitud, prèvia resolució de l'òrgan competent per a la tramitació del 
procediment, que s'ha de notificar a la persona sol·licitant. 

7.- Documentació 

Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent: 

a) Documentació relativa al sol·licitant i la dels membres que conformin la unitat de 
convivència i a la persona que el representa: fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE 
del sol·licitant i la dels membres de la unitat de convivència, si s'escau, del 
DNI/NIF/NIE de la persona que signa la sol·licitud i acreditació de la representació amb 
què actua. 

b) Còpia compulsada de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques 
de l’any 2009. En el cas que aquestes persones o alguna d'elles no estigués obligada a 
declarar, haurà de presentar una declaració responsable dels ingressos obtinguts en el 
període corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2009 

c) Declaració responsable de no trobar-se inclòs en cap de les circumstàncies que 
preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 



d) Declaració responsable sobre si s'han demanat o obtingut altres ajuts per a la mateixa 
finalitat i el volum d'aquest finançament, amb indicació del programa al qual s'acull i 
l'entitat atorgant. En cas de no haver-ne sol·licitat d'altres, declaració responsable en 
aquest sentit. 

e)  Cas que els sol·licitants siguin llogaters dels habitatges autorització i vist-i-plau de la 
propietat de l’habitatge on es sol·liciti l’ajut. 

8.- Requisits mínims per accedir als ajuts. 

8.1 Estar empadronat a la Ciutat de Berga i constituir l’habitatge pel que es demana la 
subvenció/ajut la residencia habitual del sol·licitant i la seva unitat de convivència. 

8.2. No superar els beneficiaris/es o les unitats de convivència els ingressos mínims de 
el 2,35 vegades l’IRSC, corresponent a la zona B. 

 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 
Zona B 22.719,10 23.421,75 24.429,13 24.516,13 

9.- Criteris de concessió. 

1. Els ajuts s’atorgaran segons les prioritats establertes en aquestes bases reguladores, 
fins a l’exhauriment dels recursos disposats a tal efecte. 
 
2. Un cop rebudes les sol·licituds els serveis socials i d’habitatge emetran informe 
valorat de la proposta sol·licitada informant de la conveniència o no de l’actuació o de la 
seva modificació que s’ajustarà a les necessitats del sol·licitant  

3. Els criteris d’adjudicació de la subvenció/ajut són, per aquest ordre,  els següents: 

a) Persones dependents o amb discapacitat física oficialment reconeguda, i les famílies 
que les tinguin al seu càrrec.  

b) Persones majors de 65 anys. 

c) Aquelles persones o unitats familiars en precària situació social i econòmica. 

d) Persones majors de 60 anys, no actives laboralment. 

e) Famílies nombroses. 

Cada apartat d’aquest tindrà una puntuació de 0 a 5 punts a l’hora de valorar la proposta 
de resolució de l’atorgament de la subvenció/ajut   

10.- Tramitació, resolució i notificació 

10.1 L'òrgan competent per a la concessió o denegació de la subvenció/ajut es la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament de Berga. 



10.2 La proposta de resolució la formularà una comissió formada per dos tècnics,  un 
dels serveis socials i l’altre dels serveis d’habitatge de l’Ajuntament de Berga, 
l’interventor municipal i presidida pel Regidor/a de l’Àrea Social de l’Ajuntament de 
Berga o qui aquest/a delegi. Actuarà com a secretari el de la Corporació o qui aquest 
delegui. La proposta s’elevarà a la Junta de Govern Local 

10.3 S'entén acceptada la concessió de la subvenció/ajut per part de les persones 
beneficiàries si en el termini de deu dies, comptats a partir de la data de la notificació, 
no han manifestat expressament la seva renúncia. 

10.4 En la notificació de la resolució ha de constar que es pot interposar recurs de 
reposició davant l’òrgan que ha resolt.  

11.- Publicitat. 

11.1 Les Bases i la convocatòria de subvencions i ajuts es publicarà en anunci al BOP i 
com a mínim en un mitjà local de difusió un resum de les Bases Reguladores i de la 
convocatòria. El termini per a la presentació de sol·licituds l’establirà la convocatòria.  

11.2 Un vegada feta la resolució dels beneficiaris, aquesta s’anunciarà en els tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Berga, Serveis Socials de l’Ajuntament de Berga i 
l’Oficina Local d’Habitatge. També es notificarà individualment a cada beneficiari/a. 

12.- Execució dels projectes. 

12.1 Un cop resolta la proposta de l’adjudicació de la subvenció/ajut, els serveis 
d’habitatge promouran l’execució de l’obra o/i instal·lació en els habitatges de les 
persones beneficiaries. 

12.2 L’execució de les obres les realitzaran mitjans propis de l’Ajuntament o externs 
contractats a l’efecte 

13.- Obligacions dels beneficiaris/es. 
 
13.1 Permetre l’entrada als habitatges dels beneficiaris/es als tècnics socials i 
d’habitatge municipals o nomenats a l’efecte, per tal de valorar les característiques del 
projecte a realitzar abans de la resolució de la subvenció/ajut i amb posterioritat a 
aquesta permetre l’entrada als habitatges als tècnics i treballadors per tal de fer la 
direcció i control de l’execució de l’obra. 
 
13.2 En el moment d’iniciar les obres disposar: 
 
a) La llicència d’obres municipal. 
 
b) Els elements a instal·lar, rehabilitar, reposar a peu d’obra amb la corresponent 
justificació d’haver estat abonat el seu import al subministrador, llevat els casos que la 
subvenció/ajut, afecti beneficiaris/es que per motius socials i previ informe de serveis 
socials, no els correspongui l’adquisició d’elements a instal·lar, rehabilitar o reposar. 
 



13.3 Cas que els beneficiaris/es siguin llogaters haver aportat en la documentació 
requerida el consentiment de la propietat per a la realització de les obres. La col·locació 
o instal·lació quedaran incorporades a l’habitatge existent i cas de rescissió de 
contractes d’arrendament, l’arrendatari no te cap dret a desfer o quedar-se amb elements 
instal·lats. 
 
 
Disposició final. 
 
En tot allò no previst en les present bases s’estarà al que preveu la vigent ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Berga i la normativa general aplicable 
sobre subvencions i ajuts. 
 


