
 

CONVOCATÒRIA 

 

Extracte de l’acord d ela Junta de Govern Local de data 26/11/2018 per la qual es convoquen subvencions 
en matèria de SUBVENCIONS PER A LA RETIRADA DE RESIDUS D'AMIANT A GIRONELLA 2018 per a 
l'any 2018, pel procediment de concurrència competitiva.

 

De conformitat  amb el  previst  en els articles 17.3.b i  20.8.a de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica el text complert:  

 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA RETIRADA DE RESIDUS 
D’AMIANT EN IMMOBLES I PROPIETATS DE GIRONELLA

 

1. Bases Reguladores

Les  bases  reguladores  de  la  concessió  d'aquestes  subvencions  estan  contingudes  en  l'Ordenança 
específica  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  la  retirada  de  residus  d’amiant  en  immobles  i  
propietats de Gironella, aprovada en data 1 d’octubre de 2018, 

El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà en règim de concurrència competitiva, 
mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre aquestes d'acord 
amb els criteris de valoració establerts en aquesta convocatòria, adjudicant, amb el límit fixat en el punt  
següent, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris.

 

2. Crèdits Pressupostaris

Els  crèdits  pressupostaris  als  quals  s'imputa  la  subvenció  són  els  següents  TRANSFERÈNCIES  A 
PARTICULARS (323.48000), i la quantia total màxima de les subvencions convocades és de 6.000€.

 

3. Objecte, Condicions i Finalitat de la Subvenció

La subvenció té per finalitat donar suport econòmic als propietaris d’immobles i comunitats de propietaris 
que, tenint el seu immobles a la Vila de Gironella, vulguin procedir a la retirada mitjançant el sistema 
determinat per la legislació vigent d’elements contenidors de fibrociment o amiant, tals com teulades o 
canonades (per exemple). 

L’import màxim a concedir serà del 70% del cost de la retirada, amb una limitació màxima de 800€ per 
immoble (acreditat cadastralment)

4. Requisits per Sol·licitar la Subvenció i la Forma d'Acreditar-los

Requisits per sol·licitar la subvenció:

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les propietaris persones físiques o persones jurídiques d’immobles 
a la Vila de Gironella, així com també les comunitats de propietaris que ho sol·licitin.
Tota la  documentació  necessària  per  a  la  correcta  petició  de la  subvenció  consta en  el  reglament  / 
ordenança específica a tal efecte.

Requisits per a justificar la subvenció:

a) Ser efectuada per una empresa inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) que 
disposi d’un pla de treball aprovat per l’autoritat laboral que permeti l’obra objecte de petició de 
subvenció

b) Que el destí final del residu sigui un dipòsit autoritzat de residus especials a Catalunya i se’n 
presenti el full de seguiment que ho certifiqui.

5. Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment
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L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és l’àrea d’atenció a les persones. 

L'òrgan competent per resoldre serà la Junta de Govern Local.

 

6. Termini de Presentació de Sol·licituds i Documentació

Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a Annex d'aquesta convocatòria. Es dirigiran a 
l'Alcalde de l'Ajuntament, i es presentaran en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels 
mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, en el termini de 20 dies naturals des de la publicació de l'extracte de la 
convocatòria en el Tauler electrònic municipal. 

Hauran d'acompanyar-se a la sol·licitud els documents següents:

 

— Documents que acreditin la personalitat del sol·licitant .

 

En el cas que els documents exigits ja estiguessin a poder de l'Ajuntament, el sol·licitant, sempre que no 
hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguin, podrà 
fer ús del seu dret a no presentar-ho, fent constar la data i l'òrgan o la dependència en què van ser 
presentat o emesos.

 

7. Termini de Resolució i Notificació

El termini de resolució i notificació serà de 30 dies.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per entendre 
desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

 

8. Fi de la Via Administrativa

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa. 

D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra aquesta resolució podrà interposar-se recurs 
potestatiu de reposició davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el terme d'un mes a comptar des de 
l'endemà de la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
del Contenciós-Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de 
la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei  29/1998, de 13 de juliol,  de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

 

10. Mitjans de notificació o publicació

Les notificacions es practicaran en el lloc i pel mitjà que el sol·licitant faci constar a aquest efecte en la 
sol·licitud,  tenint  en compte el  que estableix a aquests  efectes en l'article  41 de la  Llei  39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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