SOL·LICITUD D'AJUDA PER
Ajuntament
d'Alaior

REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ
DE FAÇANES 2016

1. SOL·LICITANT (Propietari/ària de l'immoble)
Nom i llinatges o raó
social:

NI/CIF:

si

Adreça de notificacio:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon de contacte:

Província:
@:

2. REPRESENTANT (si s'escau)
Nom i llinatges o raó social:

DNI/CIF:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon de contacte:

Província:
@:

3. DADES DE LA NOTIFICACIÓ
Sol·licitant

Persona a qui es notifica:

Representant

Per recollir les notificacions telemàtiques heu de disposar d'un certificat digital instal·lat al navegador
(DNIE, http://www.dnielectronico.es/; CERES – FNMT, http://www.cert.fnmt.es/).
Mitjà preferent de notificació:

Paper (fins al 2/10/16)

Telemàtic

2

4. DADES DE LES OBRES A EXECUTAR
Descripció de les obres:

Referència cadastral:

Hi ha Comunitat de propietaris:

Sí

No

Adreça de l'obra
M2 Superfície a pintar

5. DECLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.
Que estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud.
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 2016.
Que no he estat beneficiari/ària pel mateix concepte i pel mateix habitatge de cap altre programa de foment de
la rehabilitació d'altres administracions públiques.
Que no he estat beneficiari/ària d'ajudes municipals anteriors per a la rehabilitació d'aquest habitatge o ho vaig
ser fa més de 10 anys.

6. DOCUMENTACIÓ (marcau la documentació que presentau)
HEU DE LLIURAR ELS ORIGINALS DEGUDAMENT SIGNATS, DE TOTS ELS DOCUMENTS. SE US RETORNARÀ AQEUSTA
DOCUMENTACIÓ EN REGISTRAR LA SOL·LICITUD

Sol·licitud degudament emplenada.
Per a comunitat de propietaris,acta de la junta de propietaris on consti l'acord de sol·licitud de l'ajuda i l'aprovació de
les obres de rehabilitació que es pretenen executar.
Fotografies actuals i en color ( general de les façanes i de detall dels elements a rehabilitar)
Plànols o croquis amb els amidaments
Memòria que indiqui l'estat inicial i els materials, els acabats i colors de la proposta de rehabilitació.
Pressupost sense IVA detallat per capítols amb AMIDAMENTS de cadascuna de les partides i oficis i aplicació de preus
unitaris
Certificat d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
Carrer Major, 11 - 07730 (Illes Balears) CIF: P-0700200-I Tel.: 971 37 10 02 Fax: 971 37 29 58
http://www.alaior.org pendent revisar 20/01/16

Pàg. 1

Ajuntament
d'Alaior

SOL·LICITUD D'AJUDA PER
REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ
DE FAÇANES 2016

Certificat d'estar al corrent en el compliment amb la Seguretat Social
Document de veracitat de dades bancàries

7. SOL·LICIT
Que se'm concedeixi l'ajuda per a la rehabilitació de la façana de l'edifici indicat al punt 3 d'aquesta sol·licitud.

8. NOTES IMPORTANTS

•
•

•

•

•
•

•

El termini de presentació de sol·licituds serà des de la publicació de la convocatòria en el BOIB fins al 30 de
juny de 2016. Resolt aquest període, i fins al 30 de novembre del mateix any, es podran presentar noves
sol·licituds.
L'Ajuntament redactarà un informe tècnic en el qual constaran les actuacions necessàries per a una
intervenció correcta. La no-realització d'aquestes actuacions implicarà la pèrdua de la subvenció i la seva
devolució immediata si ja se n'ha rebut l'import, sens perjudici de les mesures sancionadores que siguin
procedents.
La bonificació del 30% de l'impost de construccions s'aplicarà un cop justificada la subvenció.
Cal sol·licitar el pagament de la subvenció EN EL TERMINI MÀXIM DE DOS MESOS DES DE LA FINALITZACIÓ DE LES
OBRES AUTORITZADES justificant l'execució d'aquestes amb la documentació requerida en el punt 13 de les
bases de la convocatòria de subvenció. Es facilitarà el model de sol·licitud de pagament i justificació juntament
amb la resolució d'aprovació d'aquesta sol·licitud.
Les obres iniciades dins el 2016, abans de l'entrada en vigor d'aquests ajuts, hi podran optar sempre que els
Serveis Tècnics municipals hi hagin informat favorablement.
Condicions particulars:
•
Les obres s'han d'ajustar en tot cas al PGOU i altra normativa urbanística en vigor, especialment en relació
amb la combinació de colors, materials i composició d'espais.
•
NO S'ADMET L'ÚS DE PINTURA PLÀSTICA COM A MATERIAL D'ACABAT.
•
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.
•
Els edificis que hagin estat objecte d'ajuda municipal per a rehabilitació en els darrers 10 anys no podran
rebre noves ajudes per al mateix tipus d'actuació.
Obligacions de les persones beneficiàries:
•
Portar a terme l'obra objecte de la subvenció d'acord amb les condicions establertes en les bases
reguladores d'aquests ajuts.
•
Permetre la inspecció municipal de les obres i facilitar les dades i els documents que se sol·licitin.
•
Obtenir la llicència d'obres corresponent o presentar la declaració responsable si les obres a executar ho
permeten.
•
Començar i acabar les obres en els terminis prevists a la llicència o declaració responsable, excepte que
l'acord de concessió de l'ajuda indiqui uns altres terminis. L'incompliment d'aquests terminis comportarà la
pèrdua de la subvenció.
•
Una vegada concedida la subvenció, sol·licitar el cartell d'obres al Departament d'Urbanisme i exhibir-lo a
la façana durant l'execució de les obres.
•
Complir estrictament les disposicions municipals relatives a elements de les façanes i les específiques de
construcció.
•
Justificar l'execució de l'obra d'acord amb l'article 14 de les bases i el compliment dels requisits i les
condicions que determina la concessió de la subvenció, així com la notificació de qualsevol modificació que es
produeixi.
•
PERQUÈ ELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS MUNICIPALS VALORIN LA SUBVENCIÓ, ÉS IMPRESCINDIBLE LLIURAR EL
PRESSUPOST DESGLOSSAT, AMB ELS AMIDAMENTS CORRESPONENTS

9. AVÍS LEGAL
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se us informa del següent:
 Les dades de caràcter personal que s'obtenguin de la vostra sol·licitud seran incorporades i tractades de forma confidencial en un fitxer propietat
d'aquest Ajuntament.
 Les dades obtingudes amb aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la vostra identitat, per elaborar estadístiques internes.
 Tindreu la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, si escau, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint una
comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament.

Alaior

d

de 2016

[Rúbrica]

SRA. BATLESSA PRESIDENTA
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