AJUNTAMENT DE TALARN

EDICTE
Publicació definitiva Bases reguladores subvencions per a la rehabilitació de façanes i
teulades i convocatòria any 2022.
El Ple de l’Ajuntament de Talarn, en sessió ordinària de data 14/12/2021, va aprovar
inicialment la modificació de l’article 7 de les Bases reguladores per a la restauració i
rehabilitació de façanes i per la rehabilitació de teulades als immobles de Talarn.
S’han exposat al públic durant vint dies, a comptar des del següent a la publicació de
l'edicte al BOP num. 18 de 27/01/2022.
Transcorregut l’esmentat període no s’han presentat reclamacions i/o al·legacions a
l'acord adoptat, i es considera elevat a definitiu sense necessitat d'un nou acord,
procedint-se a la publicació del text íntegre de les Bases per la seva entrada en vigor
l'endemà de la seva publicació.
L’acord i text literal es el que segueix:
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’article 7 de les Bases
reguladores de subvencions per a la restauració i rehabilitació de façanes i per
la rehabilitació de teulades dels immobles del municipi de Talarn.
SEGON. Publicar la modificació de les Bases en el Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d'edictes del consistori i de la seu electrónica, per tal que en
el termini de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà hàbil de la darrera inserció
de l'edicte, les persones interessades puguin examinar l'expedient i fer les
al·legacions, reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.
TERCER. En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, aquestes
hauran de ser resoltes pel Ple de l'Ajuntament. En cas contrari, la modificació
de les bases quedaran aprovades definitivament, sense necessitat d'un nou
acord, havent-se de procedir a la publicació del text íntegre objecte de
modificació.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde per a subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.”

Text literal de les Bases es el que segueix:
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A LA RESTAURACIÓ I
REHABILITACIÓ DE FAÇANES I PER LA REHABILITACIÓ DE TEULADES DELS
IMMOBLES DEL MUNICIPI DE TALARN
1. Objecte de la subvenció
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la convocatòria de subvencions per tal
d’estimular i fomentar les iniciatives de conservació i consolidació dels immobles de la
població de Talarn, per contribuir a la millora de l’entorn urbà.
Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a
la concessió de subvencions per realitzar certes obres de condicionament i
rehabilitació a Talarn, dins dels límits establerts en el pressupost municipal.
Son subvencionables la realització de les següents actuacions:
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a) Arranjament i rehabilitació de façanes.
b) Rehabilitació i construcció de teulades/cobertes.
En qualsevol cas, l’Ajuntament i les entitats que en depenen quedaran exempts de
qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les
actuacions a què quedin obligades les persones o entitats subvencionades.
2.- Règim jurídic
Les subvencions, que estan subjectes a limitació pressupostària, tenen caràcter
voluntari i eventual, i no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys
posteriors (excepte en cas que s’hagin concedit amb el caràcter de despeses
plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent.
Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es
condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament
inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de
concessió.
El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases es
tramitarà en règim de concurrència pública no competitiva, atenent a l’ordre d’arribada
de les sol·licituds, d’acord amb el que estableixen aquestes bases.
En tot allò no previst en aquestes Bases s’estarà a allò disposat a la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, l’Ordenança General
de Subvencions i les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigents i qualsevol
altra disposició normativa que hi sigui aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
Les previsions d’aquestes bases reguladores que incorporin o reprodueixin aspectes
de la legislació bàsica estatal o autonòmica d’aplicació, s’entendran automàticament
modificades en el moment en que es produeixi la seva revisió.
3. Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria de subvencions objecte de les presents bases totes
aquelles persones físiques o jurídiques, amb o sense personalitat jurídica, incloses les
comunitats de propietaris i comunitats de béns, amb títol de domini o qualsevol altre
dret sobre habitatges i edificis destinats majoritàriament a un ús residencial situats al
nucli de Talarn, i que aquest dret els permeti realitzar les actuacions i complir amb les
obligacions que s’estableixen en aquestes Bases. Quan sigui procedent s’haurà
d’acreditar l’autorització expressa del propietari per a l’execució de les obres.
No podran obtenir la condició de beneficiari de les subvencions les persones i/o
entitats en qui concorri alguna de les circumstàncies que s’indiquen en els apartats 2 i
3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en
especial quan no es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions fiscals i
financeres amb qualsevol administració i amb la seguretat social.
No podran obtenir la condició de beneficiari de les subvencions les entitats i/o
persones que no hagin justificat degudament, dins dels terminis establerts,
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l’atorgament de les subvencions anteriors, o bé que no hagin procedit al reintegrament
adient de quantitats percebudes amb motiu d’altres subvencions que hagin estat
objecte de revocació o de reducció.
Les obres s’han d’executar d’acord amb les prescripcions del planejament municipal
vigent en cada moment, i d’acord amb la llicència urbanística obtinguda o comunicació
d’obra realitzada.
Queden excloses les actuacions sol.licitades per societats jurídiques i fons d’inversió
que siguin propietaris d’edificis d’habitatge/s.
No son objecte de l’ajut aquells habitatges en que l’ajuntament hagi iniciat expedient
de ruïna.
Les obres s’han d’executar d’acord amb els mòduls aprovats i publicats per l’Institut
de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).
L’Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la veracitat de les dades
declarades. En cas d’incompliment per part dels perceptors/res de qualsevol de les
obligacions previstes en aquestes bases, l’ajuntament podrà procedir, previ tràmit
d’audiència, a l’anul.lació o revocació total o parcial de la subvenció, amb l’obligació
inherent de les persones beneficiàries de retornar les quantitats percebudes.
4.-Convocatòria
L’òrgan competent que aprovarà la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions
i la seva quantia serà el Ple, que podrà delegar aquesta facultat.
La convocatòria especificarà el termini de presentació de sol·licituds, el crèdit
pressupostari on s’han d’imputar les subvencions i la seva quantia màxima dins del
límit dels crèdits disponibles.
La convocatòria es farà pública a la seu electrònica de l’Ajuntament i també en el
Butlletí oficial de Lleida.
5.- Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de formalitzar-se mitjançant el model normalitzat, degudament
signat per les persones sol·licitants. Juntament amb la sol·licitud s’adjuntarà la
documentació que s’hi especifica.
Per poder obtenir els ajuts caldrà presentar la documentació següent:






Còpia del CIF o DNI de l’entitat o perdona física sol·licitant i, en el seu cas, del
representant legal de l’entitat.
Acreditació de la representació legal del sol·licitant respecte a l’entitat (
nomenament, vigència i càrrec), si s’escau.
Fotocòpia de la constitució i estatuts de l’entitat, degudament inscrita al
Registre corresponent, si s’escau.
Document d’identificació de la comunitat de propietaris (CIF o equivalent) i DNI
del representant legal de la Comunitat.
Certificat de l’acta de la junta on s’acordi, amb les majories requerides per la
normativa vigent, la realització de les obres que afecten elements comuns, la
sol·licitud de la subvenció, l’aprovació del pressupost i la designació de
l’empresa o de les empreses que es contracten per l’execució de les obres.
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S’ha d’incloure la relació annexa de copropietaris signada pels representants
de la comunitat i designació d’un representant per a la presentació i seguiment
de la sol·licitud.
Imprès de domiciliació bancària (ALTA, fitxa de creditor/tercer), llevat que ja
s’hagi presentat amb anterioritat i no hagi experimentat cap modificació.
Memòria de l’actuació per la qual es demana la subvenció, amb el contingut
mínim següent:
 Descripció de l’estat inicial, de les problemàtiques a resoldre i dels
treballs que es pretenen realitzar.
 Plànols o croquis amb indicació de les problemàtiques de l'estat inicial i
dels materials, acabats i colors de la proposta.
 Pressupost detallat.
 Fotografies de l’immoble (generals de façanes i/o cobertes/teulades de
detall dels elements a rehabilitar, en el seu cas) en l’estat previ a la
intervenció.
 Termini d’execució.

A més de la documentació indicada, que té caràcter enunciatiu i no limitatiu,
l’Ajuntament pot exigir a les persones sol·licitants la presentació d’aquella
documentació o informació que consideri necessària per a la valoració de la sol·licitud i
de les circumstàncies que hi concorrin, així com aclariments respecte a les dades
aportades, cost de les obres, etc.
Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, es requerirà l’entitat sol·licitant per tal que
les esmeni o la presenti en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, amb
l’advertiment que, en cas contrari, es declararà desistit de la petició i es procedirà a
l’arxiu de les actuacions, prèvia declaració expressa. Així mateix, si el sol·licitant ho
autoritza, el requeriment d’esmena de sol·licitud es podrà realitzar per correu
electrònic.
La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’acceptació íntegra, per part de
l’entitat física o jurídica sol·licitant, del contingut d’aquestes bases. Amb la presentació
de la sol·licitud l’entitat autoritza l’Ajuntament de Talarn perquè comprovi d’ofici el
compliment efectiu de les obligacions fiscals amb les hisendes públiques i amb la
seguretat social i, en general la conformitat de les dades que s’hi contenen o es
declaren.
Paral·lelament, la mateixa sol·licitud de subvenció incorpora l’acceptació per part del
beneficiari de la subvenció en cas d’atorgar-se.
6.- Actuacions subvencionables
Podran ser objecte de subvenció les despeses derivades:
A) Realització d’obres de restauració, rehabilitació i/o millora de les condicions d’ús,
seguretat o estètica de les façanes dels edificis destinats majoritàriament a ús
residencial i habitatges privats subvencionables (inclou la intervenció en els paraments
verticals, cossos i elements sortints), sempre que compleixin els següents requisits:
1) L’antiguitat de l’edifici, segons Cadastre, ha de ser igual o superior a 25
anys.
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2) Les obres han de ser de restauració, rehabilitació i/o millora (no són
subvencionables les ampliacions ni l’obra nova).
3) Les actuacions en façana han d’englobar la totalitat de la mateixa (no
s’admetran intervencions parcials que no afectin a totes les plantes). En cas
d’edificis que constitueixin unitat de façana la intervenció ha de ser tenir en
compte la totalitat dels immobles afectats.
4) No poden acollir-se a la subvenció que regulen les presents bases els
edificis que es troben en situació de fora d’ordenació, ni les actuacions sobre
edifici industrials.
5) Les obres han de disposar de la corresponent llicència o títol administratiu
que habiliti la seva execució en vigor, atorgats o presentats durant l’any en curs
o bé que la tramitació sigui simultània. Excepcionalment i per motius justificats
es podrà admetre que les llicències o els títols habilitants s’hagin atorgat o
presentat durant l’any immediatament anterior a la corresponent convocatòria.
Concretament s’inclouen les intervencions relatives a:
1) Pintar façanes.
2) Rehabilitació i restauració de façanes.
3) Obres de millora i adequació de façanes a la normativa vigent.
4) Millora dels acabats de les parets mitgeres visibles des de la via pública.
5) Obres de reposició o recuperació d’ornaments de caràcter històric.
Resten expressament excloses les actuacions que representin el buidat
estructural de l’edifici o l’enderroc de façanes.
En cap cas s’acceptarà la presencia d’aparells i conductes d’aire condicionat,
antenes i/o altres, situats en la façana dels edificis i habitatges objecte de
subvenció. Les obres hauran de preveure la reubicació, la integració o
l’endreçament de les instal·lacions que interfereixin en la composició
arquitectònica de l’edifici (aparells de climatització, antenes,...).
En les façanes d’edificis inclosos dins del nucli de Talarn, les intervencions
s’hauran d’ajustar al que estableix les Normes subsidiàries de planejament.
En les intervencions s’han d’utilitzar solucions constructives, tipològiques i
formals coherents amb les característiques arquitectòniques de l’edifici i del seu
entorn.
La subvenció no cobrirà en cap cas despeses bancàries, interessos deutors de
comptes bancaris, interessos recàrrecs i sancions administratives, impostos
indirectes, com l’IVA, si aquests són recuperables.
La subvenció regulada en les presents bases és compatible, en el seu cas,
amb l’aplicació de la bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, regulada en l’ordenança fiscal corresponent.
B) Realització d’obres de rehabilitació, substitució de la teulada o coberta dels edificis
destinats majoritàriament a ús residencial i habitatges privats subvencionables, sempre
que compleixin els següents requisits:
1) L’antiguitat de l’edifici, segons Cadastre, ha de ser igual o superior a 25
anys.
2) Les obres han de ser de rehabilitació i/o substitució de la teulada o coberta
(no són subvencionables les ampliacions ni l’obra nova).
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3) No poden acollir-se a la subvenció que regulen les presents bases els
edificis que es troben en situació de fora d’ordenació, ni les actuacions sobre
edifici industrials.
4) Les obres han de disposar de la corresponent llicència o títol administratiu
que habiliti la seva execució en vigor, atorgats o presentats durant l’any en curs
o bé que la tramitació sigui simultània. Excepcionalment i per motius justificats
es podrà admetre que les llicències o els títols habilitants s’hagin atorgat o
presentat durant l’any immediatament anterior a la corresponent convocatòria.
Concretament s’inclouen les intervencions relatives a obres de rehabilitació i
restauració de cobertes d'acord amb les condicions tècniques i criteris
següents:
Condicions tècniques:
Cal garantir la transmitància establerta al Código Técnico de la Edificación
(CTE). No exigible en els badalots ni sobre zones no climatitzades.
L'actuació mínima a considerar serà la substitució o renovació de la coberta
entenent per aquesta la modificació de la totalitat de la secció del tancament.
No s'acceptaran solucions sobreposades als elements existents.
L'actuació ha d'abastar tots els elements amb patologies o manca de
manteniment de la coberta.
El projecte constructiu garantirà el bon estat constructiu i de decòrum dels
elements que formen part de la coberta (unificació d'antenes, arranjament de
badalots i claraboies, baranes, endreça d'estenedors, retirada d'elements
obsolets...).
Es garantirà l'endreçament de les instal·lacions existents.
Criteris generals sobre materials:
Els materials d'aïllament seran, prioritàriament, oberts a la difusió de vapor
d'aigua, com la fibra de fusta, el suro o la llana de roca. Els materials d'acabat
compliran amb les ordenances vigents i tindran en compte de ser harmònics
amb l'entorn.
Resten expressament excloses les actuacions que representin el buidat
estructural de l’edifici, el repàs/arranjament general de la teulada.
Les intervencions a les teulades d’edificis inclosos dins del nucli de Talarn,
s’hauran d’ajustar al que estableix les Normes subsidiàries de planejament.
En les intervencions s’han d’utilitzar solucions constructives, tipològiques i
formals coherents amb les característiques arquitectòniques de l’edifici i del seu
entorn.
La subvenció no cobrirà en cap cas despeses bancàries, interessos deutors de
comptes bancaris, interessos recàrrecs i sancions administratives, impostos
indirectes, com l’IVA, si aquests són recuperables.
La subvenció regulada en les presents bases és compatible, en el seu cas,
amb l’aplicació de la bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, regulada en l’ordenança fiscal corresponent, si s’escau.
7.- Quantia de les subvencions
PER FAÇANES: S’atorgarà una subvenció del 50 % del pressupost elegible per a
intervencions a façana d’immobles situats a la zona A i del 25% del pressupost
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elegible per a intervencions a façana d’immobles situats a la zona B i C i resta de sòl
urbà del nucli de Talarn, en ambdós casos amb un límit màxim de subvenció de
1.500,00 € .
PER COBERTES/TEULADES: S’atogarà una subvenció del 20% del pressupost
elegible per a intervencions a cobertes i teulades d’immobles situats a la zona A i del
10% del pressupost elegible als immobles de la zona B i C i resta de sòl urbà del nucli
de Talarn, en ambdós casos amb un límit màxim de subvenció de 3.000€.
El pressupost elegible a efectes del càlcul de la subvenció serà el pressupost que
consti al projecte presentat per a l’obtenció de la llicència municipal/comunicació prèvia
d’obres, que és la base imposable de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO). Aquest pressupost haurà de coincidir amb el pressupost d’execució
material de l’obra, que s’haurà d’acreditar a posteriori mitjançant l’aportació de
factures.
En cas que el projecte inclogui també obres no subvencionables, caldrà presentar un
pressupost desglossat, signat per tècnic competent, on constin detallades les
actuacions subvencionables i les que no ho són.
En qualsevol cas, l’import subvencionat conjunt entre l’Ajuntament i altres organismes
o convocatòries d’ajuts, no pot superar el 100% del cost real de l’obra,
independentment de la quantia aportada per les entitats subvencionats i d’acord amb
els pressupostos o justificants aportats.
8.- Procediment de concessió
Un cop aprovades les bases reguladores el procediment de concessió de la subvenció
s’iniciarà d’ofici, mitjançant acord plenari o de l’òrgan en qui delegui, aprovarà la
convocatòria. La seva publicació es realitzarà al BOP.
El procediment de concessió de les subvencions es tramita d'acord amb el règim de
concurrència no competitiva. Les subvencions s’atorgaran segons ordre cronològic de
presentació de la sol·licitud, amb la documentació completa, fins esgotar l’import
màxim de cada convocatòria.
L'esmena de defectes en la sol·licitud o l'aportació de documentació requerida s'ha de
realitzar després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini
màxim de 10 dies hàbils Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o s'ha aportat
la documentació preceptiva, s'entén que la persona interessada ha desistit de la seva
sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article
68 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
En cas que la sol·licitud sigui incompleta o presenti deficiències, si es corregeixen,
abans del termini atorgat a l’efecte, la data que es tindrà en compte a efectes de
determinar l’ordre serà la data de presentació en el registre d’entrada de la sol·licitud
de subvenció.
En qualsevol cas no es podran atorgar subvencions per import superior a la
consignació pressupostària disponible.
La instrucció del procediment correspon al servei d’Urbanisme. Els Serveis Tècnics
Municipals emetran informe sobre la valoració i idoneïtat de les obres i el compliment
dels requisits exigits en les presents bases.
La proposta de resolució de concessió o denegació de la subvenció s’elevarà a l’òrgan
competent per resoldre.
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La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s’atribueix al Ple o
en qui delegi, que dictarà resolució prèvia fiscalització per part de la Intervenció
Municipal.
El termini per a la resolució i notificació de l'atorgament de la subvenció serà, com a
màxim, de tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.
El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legitima als
interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la
subvenció.
9.- Pagament de la subvenció
L’Ajuntament de Talarn reconeixerà la obligació a favor del beneficiari de la subvenció
concedida una vegada justificada, d’acord amb la base desena d’aquestes bases, i en
farà el seu pagament d’acord amb el pla de disposició de fons de la Tresoreria,
mitjançant abonament per transferència bancària al compte assenyalat pel beneficiari.
10.- Justificació i control de les condicions de la subvenció
D’acord amb el que s’estableixen els articles 14 i 30 de la Llei General de Subvencions
38/2003 i l’Ordenança General de Subvencions el beneficiari de la subvenció haurà de
justificar la subvenció rebuda.
El termini per presentar la documentació serà de dos mesos a comptar des de
l’acabament de les obres. Les obres hauran d’estar acabades en el termini fixat en la
llicència o en el especificat en la comunicació prèvia.
La documentació que cal incorporar a la justificació és la següent:
 Memòria de l’actuació objecte de la subvenció, que inclogui també un breu
informe sobre el compliment de les condicions imposades i els objectius
assolits, amb fotografies de les façanes i/o cobertes i altres elements objecte
d’intervenció, en el seu cas.
 Compte que ha d’incloure els justificants de la despesa efectuada, o sigui
factures o altres document amb valor probatori al tràfic mercantil, d’acord amb
el que estableix l’article 30.3 de la Llei General de Subvencions 38/2003.
 En cas que s’hagi presentat projecte, s’ha d’aportar certificat final de les obres,
signat per tècnic competent, conforme els treballs han finalitzat d’acord amb la
llicència o comunicació presentada i la documentació tècnica aportada ( pel
que fa a materials, colors, acabats... ).
 En cas que no sigui necessària la presentació de projecte, s’ha d’aportar
declaració expressa, signada pel promotor, conforme els treballs han finalitzat
d’acord amb la llicència o comunicació presentada i la documentació tècnica
aportada ( pel que fa a materials, colors, acabats... ).
Un cop comprovades i inspeccionades les obres els serveis tècnics municipals
emetran informe sobre la seva adequació a la llicència o a la comunicació presentada,
compliment de l’objecte de la subvenció i de la resta de documentació justificativa i, si
és el cas, formularà proposta de pagament de la subvenció o de la resta en cas
d’haver-se pagat alguna part per bestreta.
En aquest sentit, podran requerir el beneficiari per a què esmeni defectes, completi la
documentació o ampliï la informació. Es podrà comprovar el valor de mercat de les
despeses subvencionades, utilitzant els criteris assenyalats a l’article 33 LGS.
11.- Obligacions dels beneficiaris.
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Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions
normatives que hi són d’aplicació i, en concret les següents:
1. Acceptar i complir la normativa de l’Ajuntament de Talarn.
2. Permetre durant la realització de les obres les visites i inspeccions necessàries per
part dels tècnics municipals.
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que es puguin portar a terme.
4. Dur a terme l’objecte de la subvenció, d’acord amb les condicions establertes.
5. Acreditar davant l’Ajuntament que han executat o realitzat l’activitat subvencionada
amb la documentació corresponent.
6. Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa finalitat
no previstes inicialment, així com qualsevol eventualitat que alteri el desenvolupament
de l’activitat subvencionada.
7. Facilitar tota la informació complementària que requereixi l’Ajuntament.
8. Quan el pressupost de l'actuació superi la quantia establerta pels contractes
menors, d'acord amb el que estableix l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, en concordança amb l'article 118 de la Llei de
contractes del sector públic, caldrà aportar tres ofertes de diferents empreses, amb
caràcter previ a la contractació del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació
del servei o el lliurament del bé, excepte si no existeix en el mercat un nombre suficient
d'entitats, o bé si la despesa s'ha efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la
subvenció. Quan la persona sol·licitant no triï l'oferta econòmica més avantatjosa,
haurà de presentar una memòria explicativa que ho justifiqui. L'elecció entre les ofertes
presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris
d'eficiència i economia, i l'elecció s'ha de justificar expressament en una memòria quan
no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
9. Fer constar en qualsevol tipus de documentació, rètols o publicitats relacionats amb
l’actuació subvencionada, l’expressió: “amb el suport de l’Ajuntament de Talarn” i el
logotip d’aquesta institució.
10. Complir amb les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de
subvencions i les bases reguladores.
12.- Reintegrament i revocació de les subvencions
1. Les subvencions son de concessió voluntària, revocables i reductibles si l’entitat
beneficiària es veu afectada per alguna de les causes previstes a la Llei, a l’Ordenança
Municipal, així com en el cas de que incompleixi alguna de les obligacions previstes en
aquestes bases i, en concret, per les següents causes:
a. No execució de les obres o instal·lacions en el termini atorgat en la llicència o
comunicació prèvia.
b. Execució de les obres sense ajustar-se a la llicència o comunicació prèvia.
c. Per no facilitar la inspecció de les obres o instal·lacions.
d. Per no sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï
l’Ajuntament.
e. Per no presentar la documentació necessària.
f. Per manca de veracitat de les dades i documents aportats.
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g. Per alteració de les condicions que han determinat la concessió de la subvenció,
imputables al beneficiari i sense que l'Administració les hagués autoritzat.
h. Per la comissió de qualsevol de les infraccions urbanístiques previstes en la
legislació urbanística aplicable.
2. Quan a causa de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, el seu import
definitiu sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar-ne
l’excés. Així mateix, seran motius de reintegrament: el fet d’haver percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant les que haguessin impedit la
seva concessió; l’incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte;
l’incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; la resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer; així com la resta de
supòsits previstos en la normativa de la Llei General de Subvencions.
3. A més, l’ens subvencionat haurà d’ingressar els interessos dels excessos percebuts,
calculats segons els tipus d’interès de demora, acreditats des del moment del
pagament.
4. Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El període d’ingrés
en via voluntària serà l’establert amb caràcter general per als ingressos tributaris
directes. Si no s’ingressessin en aquest període es procedirà per via de compensació
o de constrenyiment d’acord amb el Reglament General de Recaptació.
5. Quan el subvencionat sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris
els administradors o els seus representants legals.
6. En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regirà pel que
disposen els arts. 36 a 43 (ambdós inclosos) LGS.
13.- Infraccions o sancions.
L’incompliment dels requisits establerts en aquestes bases o a la normativa
d’aplicació, donarà lloc a l’aplicació del règim d’infraccions i sancions establert al Títol
IV de la Llei General de Subvencions.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com
l’extracte previst a l’article 17.3 b) de la Llei 38/2003 General de Subvencions, es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.
DISPOSICIONS FINALS
Es faculta el Ple de l’Ajuntament de Talarn per fer la interpretació d’aquestes bases i
per prendre els acords sobre els aspectes de la matèria de subvencions que prevegin
expressament.
Aquestes bases reguladores entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra
al Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la Corporació. “
El que es fa públic per a general coneixement, contra la present resolució, que posa fi
a la via administrativa, segons el que disposa l'article 52.2 de la Llei Reguladora de les
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Bases de Règim Local, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant
el mateix òrgan que ha dictat la present resolució, en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que estableixen
els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015 del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o directament recurs contenciós-administratiu, en el termini
de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, davant la
Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de conformitat amb
el que estableix l'article 10.1 b), en concordança amb l'article 46.1 de la Llei reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici que pugui exercitar-se, si és el cas, qualsevol altre recurs que
s'estimi pertinent.
L’Ajuntament de Talarn d’acord amb l'Ordenança general de subvencions de
l'Ajuntament i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
d’acord amb les Bases reguladores per la restauració i rehabilitació de façanes i
teulades de Talarn, i per tal per fomentar aquestes les obres de rehabilitació de
cobertes i façanes, per Decret d’Alcaldia de data 28/02/2022 va aprovar la
convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes i teulades per l’exercici
2022.
Les sol.licituds de subvencions, podran sol·licitar-se a partir de l'endemà de la
publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província i seran concedides
per ordre cronològic de presentació fins a l'esgotament de la partida pressupostària de
l'any en curs, tal com prescriuen les respectives Bases reguladores. Una vegada s'hagi
esgotat la partida pressupostària, no seran admeses més sol·licituds per a l'any en
curs.
Talarn, 28 de febrer de 2022.

Alex Garcia Balust
Alcalde
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