AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)

4.- SUBVENCIÓ PER ELECTRIFICACIÓ RURAL
L’Ajuntament d’Ascó subvencionarà amb caràcter general els projectes d’electrificació rural en
la quantia i requisits que en el present acord s’especifiquen.
4.1.

Condicions especials per a beneficiar-se de la present subvenció.

a)

Com a requisit indispensable s’haurà d’acreditar el estar empadronat a Ascó amb
5 anys d’antiguitat immediatament anteriors a la sol·licitud de la subvenció.

b)

Justificar la propietat, mitjançant escriptura pública, de la finca per a la qual es
demana la subvenció, així com presentar el corresponent contracte de
subministrament elèctric o, en defecte d’aquest, la seva sol·licitud.

c)

Disposar o haver sol·licitat el corresponent permís d’obres i, si s’escau, d’activitat,
d’acord amb la normativa vigent. Als efectes d’obtenir el corresponent permís
d’obres i, per tant, l’esmentada subvenció, s’estarà al que disposi el Planejament
vigent que sigui d’aplicació.

d)

Haver liquidat l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, en la seva
liquidació provisional i, si s’escau, en la definitiva.
4.2.

a)

Import i objecte de la subvenció.

Es subvencionarà a cada titular de comptador instal·lat en un 60% de l’import que
ha d’aportar al projecte, fins el límit de 6.000 €.
L’objecte de la subvenció serà tota la instal·lació que queda propietat de la
companyia elèctrica o, en tot cas, tot el material que queda precintat per aquesta
(fins a comptador elèctric), quedant expressament exclosa d’aquesta subvenció
tota la instal·lació particular.
La subvenció s’aplica sempre sobre el cost de les obres o inversió, sense I.V.A.
(Impost sobre el Valor Afegit).
4.3.

a)

Termini i procediment per a la seva sol·licitud.

El pressupost del projecte d’electrificació s’adjuntarà a la sol·licitud de subvenció,
que serà comprovada per l’Ajuntament als efectes de que s’acompleixin les
condicions que regeixen la present subvenció i informada pels Serveis Tècnics
Municipals.
Un cop executat el projecte, els interessats hauran de presentar les corresponents
factures, a efectes de què puguin informar els Serveis Tècnics Municipals.
Aquests podran demanar la documentació complementària que resulti necessària
per a emetre el seu informe.
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b)

L’acord de subvenció serà pres en Comissió de Govern. Aquest acord serà
notificat a l’interessat tot indicant-li com podrà rebre l’import de la subvenció.

c)

El titular de comptador, un cop exhaurit el límit establert, no podrà sol·licitar una
altra subvenció per a la mateixa finca beneficiària fins el termini de 15 anys. En
canvi, podrà sol·licitar noves subvencions per a finques diferents.
El propietari subvencionat no podrà vendre l’immoble objecte de la subvenció, en
el termini de 15 anys. Si el ven abans d’aquest termini, haurà de retornar a
l’Ajuntament l’import de la subvenció.
El comprador d’un immoble que ha estat objecte d’aquesta subvenció fa menys de
15 anys, se subrogarà en els drets i obligacions que respecte a la finca tenia el
venedor.

d)

El termini durant el qual la finca no podrà beneficiar-se de noves subvencions un
cop assolit el límit quantitatiu màxim, ni ésser venuda si no es vol perdre la
subvenció, comença a comptar a partir de la data de l’acord de concessió del
corresponent permís d’obres.
En cas de finques que són objecte de subvenció en diferents moments, el termini
de vinculació comença a comptar, pel que fa al percentatge de subvenció rebuda
en cada cas, a partir de la data de cada permís d’obres.
Cal tenir en compte que els límits màxims subvencionats aplicables en cada cas,
es calculen per percentatges, de manera que un cop assolit el 100% del límit
màxim de subvenció, no se’n podrà tornar a sol·licitar ni gaudir de cap altra
subvenció, per a la finca objecte de subvenció, fins haver transcorregut el termini
corresponent, independentment de quin sigui el límit aplicable en cada moment.

e)

Essent l’objecte d’aquesta subvenció els béns immobles de naturalesa rústica, els
límits quantitatius i temporals establerts en aquest acord, afecten a les finques, i
no als seus titulars, de manera que aquests podran rebre tantes subvencions
independents com finques tinguin de la seva propietat.

f)

El dret a sol·licitar la subvenció caducarà als tres anys a comptar des de la data
de l’acord de concessió de la corresponent llicència d’obres.

