Projecte d’Intervenció Integral al Centre urbà
i Grup Sant Isidori de Mollerussa

SOL·LICITUD:
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL
CENTRE URBÀ I GRUP SANT ISIDORI
Convocatòria 2017
Núm. expedient:

Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms/Raó social/Comunitat de propietaris __________________________________________
NIF/CIF/NIE __________________ Telèfon _______________ Altres telèfons ______________________
Adreça electrònica de contacte ___________________________________________________________

Dades de la persona representant (administrador/president de la comunitat/altres)
Nom i cognoms _______________________________________________________________________
NIF/CIF/NIE __________________ Telèfon _______________ Altres telèfons ______________________
Adreça electrònica de contacte ___________________________________________________________

Dades de notificació durant tot el tràmit de l’expedient
Nom i cognoms _________________________________________ ______________________________
Telèfon ________________
Altres telèfons ______________________
Tipus de via ____ Nom de la via __________________ Número ___ Bloc __ Escala __ Pis __ Porta __
Codi Postal _____ __
Població ________________________

Dades de la finca objecte de la subvenció
Referència Cadastral:_____ _____________________________
Tipus de via ____ Nom de la via __________________ Número ___ Bloc __ Escala __ Pis __ Porta __
Codi Postal _____ __
Població ________________________

SOL·LICITO subvenció per les següents actuacions:
Rehabilitació de façanes.
Rehabilitació de cobertes i/o elements comuns.
Millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Adequació de les instal·lacions de gas, electricitat, aigua i sanejament d’acord amb la normativa vigent.
Obres que garanteixin la seguretat constructiva, estabilitat, resistència, fermesa i solidesa d’un edifici.

Import sol·licitat segons pressupost/os aportat/s _____________________________ (sense IVA)
DECLARO:
Que d’acord amb les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’immobles
del projecte d’intervenció integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori:
Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Que l’edifici compleix amb les característiques bàsiques, establertes en les bases específiques,
per poder rebre la subvenció.
Haver rebut altres subvencions, ajuts o recurs per a la realització de qualsevol actuació pel qual
es demanen aquests ajuts en l’immoble per un import total de ________________ €, entitat
concedent ____________________.
Sóc el propietari i aquest habitatge és la meva residència habitual.
No essent el propietari de l'habitatge disposo de la seva autorització per realitzar les obres per les
quals es demana l’ajut (s’acompanya declaració).
Conforme reuneixo tots els requisits per tenir la condició de beneficiari i que s’enumeren a
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Projecte d’Intervenció Integral al Centre urbà
i Grup Sant Isidori de Mollerussa

Documentació a aportar:
1. Documentació administrativa
En el cas d’obres de millora de l’accessibilitat: Les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
han d’aportar certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) acreditatiu del grau
de limitació que haurà d’indicar l’habitatge en què l’usuari té aquestes condicions.
1.1. Edificis d’habitatges unifamiliars:
Document d’identificació: DNI o NIE, o NIF de la persona propietària i/o del qui la representi.
(Còpia compulsada)
Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat o l’escriptura de propietat.
(Còpia compulsada).
Autorització de la persona propietària a l’arrendatària en el supòsit que les obres siguin
promogudes per aquesta última. (Model normalitzat)
1.2. Edificis d’habitatges plurifamiliars amb comunitat constituïda:
Document d’identificació de la comunitat de propietaris/àries: NIF, i DNI o NIF de la persona
representant de la comunitat. (Còpia compulsada)
Certificat de l’acta de la reunió de comunitat de propietaris/àries. (Model normalitzat)
Annex al certificat de l’acta de la reunió de la comunitat de propietaris/àries. (Model normalitzat)
1.3. Edificis d’habitatges plurifamiliars sense comunitat constituïda:
Documents d’identificació: DNI o NIE de cadascun dels propietaris/àries o NIF de la persona
jurídica corresponent. (Còpia compulsada)
Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat relativa a la titularitat sobre les
entitats objecte de les actuacions o escriptures de propietat. (Còpia compulsada)
Certificat de la reunió de propietaris/àries sense comunitat constituïda. (Model normalitzat)
Annex al certificat de la reunió de propietaris/àries sense comunitat. (Model normalitzat)
2. Documentació tècnica
Informe d’inspecció tècnica dels l’edifici (IITE).
Fotografies de l’estat actual
Pressupost del contracte de l’empresa o empreses que realitzaran les obres subvencionables
referit a l'any en curs i amb l’estat d’amidaments i preus unitaris. Si en un mateix edifici es projecten
executar obres de rehabilitació mitjançant més d’una de les actuacions previstes en l’article 3,
s’haurà de presentar el pressupost subvencionable desglossat per a cadascuna de les actuacions.

MANIFESTO:
Sota la meva responsabilitat la certesa de les dades consignades i d’aquelles que s’acompanyen en la
documentació adjunta i que acceptaré les condicions que s’estableixen a les bases de la subvenció.
Mollerussa, ________ de __________________ de _________ .
El/la sol·licitant o representant

El/la president/a o propietari/ària

Signatura
Nom i cognoms

Signatura
Nom i cognoms

Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21
de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, les dades personals dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de
gestionar i tramitar aquesta convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa estableix. Les
persones interessades podran exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, en relació amb les seves dades
personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera que accepten el tractament de les seves dades per part de l'Ajuntament de
manera expressa.

