SOL·LICITUDS PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN EDIFICIS JA CONSTRUÏTS DE LA PART ALTA DE TARRAGONA

EXPEDIENT NÚM._____________________

ANY _________________
DADES DELS SOL·LICITANTS

Nom i cognoms de la persona sol·licitant ___________________________________________________ __________________
DNI ______________________ adreça a efectes de notificació ____________________________________________
Població ______________________ CP __________ Telèfons ____________________________________________________
En nom propi o de la comunitat de Propietaris de l’edifici situat a ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
MANIFESTEN
Que els sol·licitants reuneixen les condicions especificades en les BASES PUBLICADES PER A OPTAR A LA SUBVENCIÓ
PER
□
REPARACIÓ DE FAÇANES D’INTERÈS
SOL·LICITEN
Que es doni com a presentada aquesta sol·licitud, amb la DOCUMENTACIÓ que s’adjunta i es detalla, la qual declarem FIDEL I
VERÍDICA, als efectes de la seva resolució d’acord amb les referides Bases.
Signatura de tots els sol·licitants
Tarragona, _________________________________________

TERMINI PER A PRESENTAR LES SOL·LICITUDS
Termini per a la presentació de les sol·licituds: A partir del primer dia hàbil següent a la publicació de la present convocatòria, com a màxim, fins al 31 d’octubre de
2016.
IMPORT A SUBVENCIONAR

DESCRIPCIÓ

PERCENTATGE SUBVENCIÓ

MÀXIM PER ACTUACIÓ

Programa d'ajudes per a la reparació i restauració
de façanes d’interès

50% de l'import de les obres

10.000,00 €

OBJECTE I FINALITAT
Les subvencions regulades en les presents bases tenen per objecte concedir ajuts econòmics per la restauració de façanes i annexes en edificis ja construïts
de la Part Alta de Tarragona.
L’objectiu descrit fa referència a edificis ja construïts, i la seva finalitat és la millora de la qualitat dels habitatges i, en conseqüència, fomentar la millora de les
condicions de vida dels seus ocupants, permetent un adequat gaudi dels seus immobles.
Les presents bases es redacten com a eina d’utilitat ciutadana, amb total respecte a l’ interès social i amb finalitat pública de servir per a la millora dels
immobles i pel gaudi de totes les persones susceptibles de rebre els ajuts que les empara.
Les subvencions objecte de les presents Bases seran incompatibles amb altres convocades per l’Ajuntament amb la mateixa finalitat.
ÀMBIT
Tots el edificis que es trobin dins de l’àmbit del Pla Integral de la part Alta de Tarragona, convocatòria 2007 de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una atenció especial. En termes generals es consideraran inclosos dins l’àmbit, tots els edificis situats dins
l’espai que delimiten les muralles.

REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
Els sol·licitants de la subvencions objecte d’aquestes bases, hauran de reunir els següents requisits:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Persones físiques o jurídiques. Ser comunitat de propietaris, ser propietari, confraries, associacions o titular de drets reals de l’immoble
sobre el qual es durà a terme l’actuació que es subvenciona.
Que en el cas que el sol·licitant d’una subvenció tingui pendent de justificar, dins de termini o estant aquest prorrogat, una subvenció
anterior, cal tenir en compte que l’atorgament de la nova subvenció estarà condicionat a l’aprovació de la justificació anterior.
Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i la resta d'administracions, i amb la Seguretat
Social.
Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per participar en la convocatòria.
Qualsevol altra determinada a les bases específiques d’aquesta subvenció.
Que no es trobin incursos en prohibició de rebre subvencions d’acord amb el previst en l’art. 13 de la LGS i demés normativa que resulti
d’aplicació.

IV SOL·LICITUDS
Les sol·licituds podran presentar-se a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà (OMAC). Aquest organisme s’encarregarà de trametre, per estricte ordre
d’arribada, les peticions al Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA, essent aquest qui actuarà com a ens gestor de la present línia de
subvencions.
Els models d’impresos normalitzats es poden obtenir a les oficines de l’OMAC i a la pàgina web municipal i del Servei Municipal de l’Habitatge.
D’acord amb l’article 10 de l’Ordenança General de Subvencions, a les sol·licituds s’hi haurà d’adjuntar la següent documentació:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

DNI o NIF dels sol·licitants i, si s’escau, dels qui n’ostentin la representació, acreditant aquesta.
Documentació acreditativa de la titularitat dels habitatges i de l’any de construcció de l’immoble.
Nota relativa a la inscripció en el Registre de la Propietat del títol constitutiu i/o divisió horitzontal de l’immoble.
Certificació de l’acord adoptat per la Comunitat de Propietaris en relació a l’aprovació de les obres objecte de subvenció1. Es necessari un acord
per cada línia de subvenció sobre la que es vol rebre finançament.
Aquest document solament serà preceptiu en aquelles comunitat que estiguin legalment constituïdes.
Còpia del projecte presentat per a l’atorgament de la llicència corresponent per a l’execució de cadascuna de les obres sobre les que es sol·licita
la subvenció, o bé indicació de la data de sol·licitud de la llicència de les mateixes.
Còpia de la Llicència o bé de la sol·licitud de llicència municipal, en el cas que les obres de les quals es vol demanar subvenció són susceptibles
d’atorgament de llicència municipal.
Pressupost efectuat en relació al cost de les obres (en el cas que aquest no figuri al projecte tècnic).
Declaració jurada del sol·licitant respecte del compliment dels requisits de l’immoble regits per les presents bases.
Els demés requisits previstos a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Tarragona o la normativa vigent reguladora de
subvencions vigent en cada moment.
Declaració responsable conforme els sol·licitants de la subvenció es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social
i no es troben incursos en prohibició de rebre subvenció de les previstes en l’art. 13 de la LGS.
Declaració responsable en relació a si han sol·licitat i/o obtingut altres subvencions o ajuts pel mateix objecte i s’escau entitats concedents.

D’acord amb l’art. 22 de la LGS, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització del sol·licitant per tal que l’òrgan concedent demani el
corresponent informe que acrediti que l’entitat es troba al corrent amb l’AEAT.
Es podran excepcionar de l’obligació d’annexar la documentació corresponent si aquesta ja es troba en disposició de l’Administració actuant, en compliment
del que disposa l’art. 35.f) de la Llei 30/1992 en el qual cas, hauran de fer constar la data i òrgan o dependència on varen ser presentats o, en el seu cas,
emesos. No es podrà fer ús d’aquesta facultat si han transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment on la documentació s’hagués
aportat.

1

D’acord amb l’art. 11.3 de la LGS les agrupacions sense personalitat, hauran de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió,
els compromisos d’execució assumits per cada membre, així com l’import de la subvenció a aplicar per a cadascun d’ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris.
En qualsevol cas, haurà de nomenar-se un representant o apoderat únic. Es a dir qui és el beneficiari i per tant qui ha d’acreditar els requisits, si la comunitat de propietaris o els
propietaris individuals.

