AJUNTAMENT DE MONTGAI
SOL.LICITUD D’AJUTS PER PINTAR/REHABILITAR FAÇANES DELS EDIFICIS I PER
REHABILITAR COBERTES DELS EDIFICIS DINS L’ÀMBIT DELIMITAT PEL PLA DE
BARRIS DE MONTGAI

A EMPLENAR PER L'ADMINISTRACIÓ
Núm. Expedient
Núm. Registre
Data

DADES DEL SOL·LICITANT (Propietari de l’immoble)
Nom i Cognoms/Raó Social

NIF

Adreça

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Mòbil

Província

Fax

Correu electrònic

DADES DEL REPRESENTANT
Nom i Cognoms

NIF

Adreça

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Mòbil

Província

Fax

Correu electrònic

DEMANO AJUT PER A:
 Pintar/Rehabilitar Façanes

 Rehabilitar Cobertes

ADREÇA DE L’OBRA:
DESCRIPCIÓ:

PRESSUPOST:

EUROS
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AJUNTAMENT DE MONTGAI

DADES A EFECTES DE LA NOTIFICACIÓ
Nom i Cognoms:
Adreça:
Localitat:
Correu electrònic:
Mitjà de notificació:

CP:
Tel:
Província:
Correu ordinari

Correu electrònic

DADES DE L’AJUT
BASES DE L’AJUT

BOP Núm.

DATA:

de 2017

CONVOCATÒRIA

BOP Núm.

DATA:

de 2017

IMPORT SOL·LICITAT

EUROS

DECLARO
a) Acreditar la propietat de l’edifici a la data de presentació de la sol·licitud.
b) L’edifici objecte de les actuacions ha de ser de propietat de la persona sol·licitant. En cas de lloguer s’haurà
d’acreditar el consentiment del propietari de l’immoble. L’edifici s’ha d’ubicar en l’àmbit territorial del nucli antic de
Montgai.
c) Les actuacions objecte de l’ajut s’han d’iniciar i realitzar parcialment o totalment durant els tres mesos posteriors
en què se sol·licita l’ajut (llevat que per causa justificada, no imputable al beneficiari, s’hagin d’iniciar durant l’exercici
següent).
d) No haver-se beneficiat d’ajuts pel mateix concepte i per al mateix equipament durant els cinc anys anteriors.
e) No ser beneficiari d’ajuts similars, pel mateix concepte i finalitat, atorgats per altres administracions públiques que
sumats a aquest superin l’import total de la despesa.
f) No podran obtenir la condició de beneficiari les persones sol·licitants que incorrin en alguna de les condicions que
preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

DOCUMENTACIÓ APORTADA
Imprès de la sol·licitud.
Pressupost detallat de l’obra amb amidaments i preus.
Fotocòpia DNI, NIE o CIF del sol·licitant i/o de la comunitat en cas de comunitat de
propietaris.
Còpia degudament compulsada del títol justificatiu de la propietat i del contracte de lloguer,
si és el cas.
Certificat de l’acord de la junta de propietaris, amb l’acceptació expressa de tots els
membres de l’acceptació de les Bases.
Imprès de dades bancàries conformat per l’entitat bancària.
Declaració de no estar incursos en el règim d’incompatibilitats vigents.
Declaració de no sol·licitud d’altres subvencions pel mateix concepte.
Fotocòpia de la llicència d’obres, si s’ha obtingut prèviament o fotocòpia de la sol·licitud de
la mateixa.
Direcció tècnica segons la magnitud de l’ obra a realitzar.
Fotografia de l’estat actual de l’immoble, amb detall.
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AJUNTAMENT DE MONTGAI
SOL·LICITO
Acompanyant a la present sol·licitud la documentació expressada en la convocatòria publicada en el
Butlletí Oficial de la Província núm. ______ de data ___________, i complint tots els requisits
sol·licitats a les bases reguladores i convocatòria, i declaro sota la meva responsabilitat ser certs les
dades que es consignen, SOL·LICITO em sigui concedit subvenció per

Pintar/rehabilitar Façanes

Rehabilitar Cobertes, amb base en la documentació aportada.

NOTES IMPORTANTS
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació del
edicte al BOP de Lleida.
No s’ acceptarà la presencia d’aparells i conductes d’aire condicionat, antenes i/o altres situats en
paràmetres de façana.
Caldrà instal·lar el comptador de consum d’aigua a la façana en un lloc de fàcil accés, per facilitar la
lectura.
Les obres s’ han d’ ajustar en tot cas a la normativa urbanística vigent i a la carta de colors establert en el
Projecte del Pla de Barris.
L’ajut haurà de ser acceptada en el termini de 10 dies hàbils des de la notificació i es formalitzarà per escrit
per part del sol·licitant.
L’inici de les obres començaran com a màxim durant els tres mesos següents d’ haver obtingut prèviament
la llicència d’ obres.
L’ ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària la número de compte de l’ entitat financera
indicada, en un termini màxim de sis mesos comptats des de l’obtenció de l’informe favorable.

Obligacions de les persones beneficiàries:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Portar a terme l'obra objecte d’ajut d'acord amb les condicions establertes a les bases reguladores
d'aquests ajuts.
Permetre la inspecció municipal de les obres i facilitar les dades i els documents que es sol·licitin.
Obtenir la llicència d'obres corresponent.
Començar i acabar les obres en els terminis previstos a la llicència, excepte que l'acord de concessió de
l'ajut indiqui uns altres terminis. L'incompliment d'aquests terminis comportarà la pèrdua de l’ajut.
Una vegada concedit l’ajut, sol·licitar el cartell d'obres a l'Ajuntament i exhibir-lo en la façana durant
l'execució de les obres.
Complir estrictament les disposicions municipals relatives a elements de les façanes i cobertes i de
construcció.
Justificar l'execució de l'obra d'acord amb l'article 12 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.

DATA I SIGNATURA
Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades són certes.
A ___________________________, a ____ de _______________________ de 201
El sol·licitant o el seu representant legal,
Signat: _________________
[Il·lm.] SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MONTGAI.
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AJUNTAMENT DE MONTGAI
AVÍS LEGAL
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, aquesta Administració li informa que les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la
seva sol·licitud seran incorporats i tractats de forma segura i confidencial en els corresponents fitxers.
Si ho desitja, pot accedir a les dades facilitades, així com de sol·licitar, si escau, la seva rectificació,
oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita a aquesta Administració.
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