REGISTRE D’ENTRADA
Registro de entrada
DATA
Núm....………….Fecha ........…

AJUNTAMENT DES CASTELL

NEGOCIAT
Negociado ...................…..…..

SOL.LICITUD AJUDA PER A REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE FAÇANES ANY 2021
1. PERSONA QUE SOL.LICITA (propietària de l'immoble)
Nom i llinatges o raó social

DNI/CIF

Adreça per a notificacions:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon fix:

Província:

Telèfon mòbil:

Fax:

Nom i llinatges del representant:

DNI/CIF

Càrrec:

Exp. Núm.:

2. DADES DE LES OBRES
Descripció de les obres:

Referència cadastral:

Hi ha comunitat de propietaris:

SI

NO

Adreça de l'obra (indicant urbanització, si escau):

3. TIPUS DE LÍNIA PER A ACOLLIR-SE (seleccionar només una opció)



LINIA 1 . INMOBLES INCLOSOS EN EL PLÀNOL ADJUNT DEL CAS URBÀ



LINIA 2. INMOBLES DE MÉS DE 20ANYS D'ANTIGUITAT A TOT EL MUNICIPI

4. DOCUMENTACIÓ (marcar la que es presenta)




Sol.licitud degudament emplenada. (model normalitzat).*






Fotografies actuals i en color (general de les façanes i de detall dels elements a rehabilitar).

Per a comunitats de propietaris, acreditació de l'existència de l'acord de la junta de propietaris amb la
sol·licitud de l'ajuda i l'aprovació de les obres i/o actuacions a realizar.*
Plànols o croquis.
Petita memòria que indiqui l'estat inicial i els materials, els acabats i els colors de la proposta de rehabilitació.
Pressupost detallat per capítols amb amidaments de cada una de les partides i oficis i aplicació de preus

unitaris.*



Documents per als immobles de la línia 2 (aspectes relacionats amb l'eficiència energètica)*

* documents mínims obligatoris

5. DECLAR
1.- Que no em trob incurs/a en cap dels casos que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de persona
beneficiària, d'acord amb l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2.- Que estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament des Castell.
3.- Que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol.licitud.
4.- Que conec i compliré la normativa que és d'aplicació i accept el contingut de les bases de la convocatòria per a la
concessió d'ajuts municipals per a la rehabilitació i restauració de façanes per a l'any 2020.
5.- Que no he estat beneficiari/a d'ajudes municipals anteriors per a la rehabilitació d'aquest habitatge o no ho vaig ser
fa més de 10 anys.

6. SOL.LICITO
Que se'm concedeixi l'ajuda per a la rehabilitació de la façana de l'edifici indicat en aquesta sol.licitud.

7. NOTES IMPORTANTS I AVÍS LEGAL.
•

El termini de presentació de sol.licituds serà des del día següent a la publicació de les bases al
BOIB fins al 30 de novembre de 2021.

•

Les obres objecte de la subvenció han d'estar finalitzades amb un màxim de 6 mesos desprès de
concedida l'ajuda.

•

Cal sol.licitar el pagament de la subvenció en el termini màxim de dos mesos des de la finalització
de les obres, justificant l'execució d'aquestes amb la documentació requerida. Es facilitarà el model
de sol.licitud de pagament i justificació juntament amb la resolució d'aprovació d'aquesta sol.licitud.

•

Condicions particulars:
1. Les obres s'han d'ajustar en tot cas a la normativa urbanística en vigor, especialment en relació
amb els colors, materials i composició d'espais.
2. No podran ser objecte de subvenció les intervencions que situïn o mantenguin els aparells
d'aire condicionat, antenes i altres elements no permesos a la façana principal.
3. Els edificis que hagin estat objecte d'ajuda municipal per a rehabilitació en els darrers 10 anys
no podran rebre noves ajudes pel mateix tipus d'actuació.

• Obligacions de les persones beneficiàries:
1. Portar a terme l'obra objecte de subvenció d'acord amb les condicions establertes a les bases
reguladores d'aquests ajuts.
2. Permetre la inspecció municipal de les obres i facilitar les dades i els documents que es sol.licitin.
3. Obtenir la llicència d'obres corresponent o presentar la declaració responsable si les obres a
executar ho permeten.
4. Començar i acabar les obres en els terminis prevists a la llicència o declaració responsable, exepte
que l'acord de concessió de l'ajut indiqui uns altres terminis. L'incompliment d'aquests terminis
comportarà la pèrdua de la subvenció.
5. Complir estrictament les disposicions municipals relatives a elements de les façanes i les
específiques de construcció.
6. Justificar l'execució de l'obra d'acord amb les bases i el compliment dels requisitis i les condicions
que determina la concessió de la subvenció, així com la notificació de qualsevol modificació que es
produeixi.
ADVERTIMENT: d'acord amb el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27
d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les dades personals que ens
faciliteu sera incloses en un fitxer automatitzat als efectes de poder procesar les peticions recollides i/o
realitzar comunicacions sobre inofrmacions derivades de les mateixes. Així mateix us imformem de la
possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), oposició, limitació del
tractament, portabilitat, dret a la informació i reclamació, en els temes inclosos a la legislació vigent,
mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament des Castell (Pl. Esplanada 5, 07720
Es Castell, o mitjançant la Carpeta Ciutadana a:
https://www.carpetaciutadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion008

Es Castell,

d

AJUNTAMENT DES CASTELL

de 2021

