AJUNTAMENT DE
SANTA MARIA DEL CAMÍ

PERÍODE:

D’1 de juliol de 2018 a 30 de setembre de 2021.

CONCEPTE/S:

Obres i honoraris tècnics (Taxes, imposts, tributs, etc. NO inclosos).

QUANTITATS:

Limitades segons opcions i barems. I.V.A. inclòs.

ÀREA:

Delimitada segons plànol de l’Annex 2

B.O.I.B.:

Nº 195 de 14 de novembre de 2020.
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge

arru@ajsantamariadelcami.net

A.R.R.U. 2020

AJUNTAMENT DE
SANTA MARIA DEL CAMÍ
DOCUMENTACIÓ
1. PER A LA SOL.LICITUD (Abans de dia 15 de gener de 2021):
ANNEX 3
- DNI sol.licitant.
- Còpia d’escriptura de propietat.
- Fitxa cadastral actualitzada.
- Còpia de llicència d’obra municipal.
- Pressupost de les obres. Desglossat amb partides, amidaments i preus unitaris.
- Tres ofertes en el cas de què l’actuació subvencionable sigui superior a 40.000.-€, amb memòria
justificativa signada i prèviament a l’inici de les obres.
- Certificat d’Inici d’Obra signat per:
• L’arquitecte director d’obra en cas d’obra major.
• El constructor si el pressupost d’execució material (p.e.m.) és superior a 15.000.-€
• El sol.licitant si el p.e.m. és inferior a 15.000.-€, com a declaració responsable.
- Informe tècnic, realitzat per un arquitecte, que acrediti la necessitat de l’actuació així com la
seva adequació al C.T.E..
- Fotografies prèvies a l’actuació subvencionable on es pugui observar clarament l’àmbit
d’intervenció.
ANNEX 4
- DNIs de tots els propietaris que constin a l’escriptura de propietat.
- Acord signat per tots els propietaris amb el nomenament d’un representant/sol.licitant a efectes
de la present convocatòria.
ANNEX 5 i 6
- Veure contingut específic.

2. PER A LA JUSTIFICACIÓ (Abans de dia 30 de setembre de 2021):
ANNEX 7
- Certificat Final d’Obra signat per:
• L’arquitecte director d’obra en cas d’obra major.
• El constructor si el pressupost d’execució material (p.e.m.) és superior a 15.000.-€
• El sol.licitant si el p.e.m. és inferior a 15.000.-€, com a declaració responsable.
- Factures.
- Fotografies de l’estat final de l’actuació subvencionable on es puguin observar clarament les
obres executades.
ANNEX 8
- Veure contingut específic.
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AJUNTAMENT DE
SANTA MARIA DEL CAMÍ
OPCIONS
OPCIÓ 1

Actuacions per a la conservació i la rehabilitació

OPCIÓ 2

Actuacions per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat

OPCIÓ 3

Actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat
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AJUNTAMENT DE
SANTA MARIA DEL CAMÍ
OPCIÓ 1

Actuacions per a la conservació i la rehabilitació

Quantia màxima per a les actuacions per a la conservació i la rehabilitació entre:
-

El 40% del cost de l’actuació.
Aquest percentatge pot veure’s augmentat fins a un 75% en funció dels paràmetres inclosos a la
base 10.4.a) de l’Annex 1 de la Resolució.

-

O 12.000.-€/habitatge.
Aquesta quantitat pot veure’s augmentada segons el paràmetre inclosos a la base 10.4.b) de l’Annex
1 de la Resolució.
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AJUNTAMENT DE
SANTA MARIA DEL CAMÍ
OPCIÓ 2

Actuacions per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat

Quantia màxima per a les actuacions per a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat per a:
HABITATGE UNIFAMILIAR entre:
-

El 40% del cost de l’actuació.
Aquest percentatge pot veure’s augmentat fins a un 75% en funció dels paràmetres inclosos a la
base 10.2.a) de l’Annex 1 de la Resolució.

-

O 12.000.-€/habitatge.
Aquesta quantitat pot veure’s augmentada segons el paràmetre inclosos a la base 10.2.a) de l’Annex
1 de la Resolució.

HABITATGE PLURIFAMILIAR o ALTRES USOS entre:
-

El 40% del cost de l’actuació.
Aquest percentatge pot veure’s augmentat fins a un 75% en funció dels paràmetres inclosos a la
base 10.2.b) de l’Annex 1 de la Resolució.

-

O 8.000.-€/habitatge.
Aquesta quantitat pot veure’s augmentada segons el paràmetre inclosos a la base 10.2.b) de l’Annex
1 de la Resolució.
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AJUNTAMENT DE
SANTA MARIA DEL CAMÍ
OPCIÓ 3

Actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat

Quantia màxima per a obres de conservació, de la millora de la seguretat i de l’accessibilitat entre:
-

3.000.-€/habitatge i 30.-€/m2 altres usos.
Segons L’Ap. 1 de l’Art. 43 del R.D. 106/2018 en funció dels paràmetres inclosos a la base 10.3.a) de
l’Annex 1 de la Resolució.

-

8.000.-€/habitatge i 80.-€/m2 altres usos.
Segons L’Ap. 2 de l’Art. 43 del R.D. 106/2018 en funció dels paràmetres inclosos a la base 10.3.b) de
l’Annex 1 de la Resolució.

-

El 40% del cost de l’actuació.
En funció dels paràmetres inclosos a la base 10.3.c) de l’Annex 1 de la Resolució.
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