Ajuntament d’Alcúdia

ANNEX 1

PATRIMONI
Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca
http://www.alcudia.net ajuntament@alcudia.net
Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud d’inclusió)

SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ AL PLA DE FOMENT DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN L’ÀMBIT
DEL CONJUNT HISTÒRIC I IMMOBLES INCLOSOS AL CATÀLEG MUNICIPAL DE LA CIUTAT
D’ALCÚDIA DE L'ANY 2021
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:
Adreça:
Població:
Adreça electrònica:

CIF o NIF:
Codi postal:

Telèfon:

Representat per:

, amb NIF:

Descripció del projecte que motiva la sol·licitud, amb detall del pressupost
Descripció:

22/03/2021 BATLE/SSA

Pressupost total subvencionable:
Número de llicència d’obres:
Documentació adjunta

□ Fotocòpia del DNI del sol·licitant, o del NIF en cas d’una comunitat de veïns.
□ Còpia compulsada del títol d’ocupació (escriptura de propietat o contracte de lloguer) i, si s’escau, autorització de la
propietat.

Bàrbara Rebassa Bisbal

la relació annexa de copropietaris signada pels representants de la comunitat.

□ Caldrà presentar declaració jurada del titular de la propietat i/o del promotor de l’obra relatiu a altres possibles
subvencions sol·licitades per a la rehabilitació de l’edifici (annex 2).

□ Número de compte de l’entitat financera en què es sol·licitant vol que l’Ajuntament li aboni l’ajut, si esdevé beneficiari
(segons annex 3).

□ Certificació d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’ajuntament d’Alcúdia.
□ Certificació d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Estat.
□ Certificació d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb la Seguretat social.
□ Certificació de no incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions. (annex 4).

□ Certificació de no trobar-se sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment
sancionador incoat per aquest motiu. (annex 4).

□ Certificació de no destinar l’habitatge a l’explotació turística durant 15 anys (annex 5).
□ Plànol d’emplaçament de l'immoble.
□ Fotografies de l’estat actual de l’edifici.
□ Llicència municipal d’obres o títol habilitant, o justificant d’haver-la sol·licitat.
□ Pressupost detallat de les obres (amb amidaments de les partides a realitzar i preu unitari de cada una d'elles).
□ Memòria descriptiva del tipus d'intervenció (materials, acabats, etc.) o, si s’escau, projecte tècnic.

Inmaculada Salas Serra

Signatura 1 de 2

22/03/2021 Arquitecte/a Tècnic/a
(Urbanisme)

Signatura 2 de 2

□ Si el sol·licitant es una comunitat de propietaris, certificació de l’acta en la qual s’aprovin les obres de rehabilitació, amb
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(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud d’inclusió)

Declaro
Que accepto les bases de la convocatòria de subvencions i amb la present instància sol·licito la inclusió al Pla de
Foment de Rehabilitació de Façanes en l’àmbit del Conjunt Històric i Immobles inclosos al Catàleg Municipal de la
Ciutat d’Alcúdia de l’any 2021.

Alcúdia,

de

de 2021

Signatura 2 de 2

Bàrbara Rebassa Bisbal
Inmaculada Salas Serra

SENYORA BATLESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que la recollida de les
seves dades personals és necessària per a la gestió de les ajudes i subvencions atorgades per l’Ajuntament, i que seran conservades per
l’Ajuntament d’Alcúdia. Totes les dades s’inclouran en un fitxer de la Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS, d’acord amb l’article
20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Així mateix, informem que pot exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, en la següent adreça: Ajuntament d’Alcúdia, Major, 9 – 07400.

22/03/2021 Arquitecte/a Tècnic/a
(Urbanisme)
Signatura 1 de 2

22/03/2021 BATLE/SSA

El/la sol·licitant,

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
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DECLARACIÓ DE ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:
CIF o NIF:
En qualitat de:

En relació amb la sol·licitud d’inclusió al Pla de foment per a la Rehabilitació de Façanes en l’Àmbit del conjunt
Històric i immobles inclosos al Catàleg Municipal de la Ciutat d’Alcúdia per a l'any 2021, i sota la meva
responsabilitat,

Declaro

□ No haver sol·licitat cap subvenció, ajut, ingrés o recurs per a sufragar el cost d’execució de les obres objecte
de la sol·licitud de subvenció.

Bàrbara Rebassa Bisbal

Data

Alcúdia,

de

Administració concedent

Import sol·licitat

de 2021

El/la sol·licitant,

SENYORA BATLESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA.

Inmaculada Salas Serra

Signatura 1 de 2

22/03/2021 Arquitecte/a Tècnic/a
(Urbanisme)

Signatura 2 de 2

22/03/2021 BATLE/SSA

□ Haver sol·licitat les subvencions per a rehabilitar l’edifici que s’assenyalen:
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SOL·LICITUD DE TRASFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

Dades del perceptor (titular de la compta corrent)
Nom i cognoms del perceptor:
CIF o NIF:
Adreça:
Població:
Codi postal:
Adreça electrònica:

Telèfon:

Dades bancàries
Entitat bancària:
BIC SWIFT:
IBAN:
Entitat
Bancària

Oficina

DC

C. Corrent o llibreta

Bàrbara Rebassa Bisbal

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o la llibreta d’estalvis oberts
a nom meu. I sol·licito també la compensació, en cas d’existència de deutes reconeguts a favor de l’ajuntament.
Diligencia de conformitat de l’entitat bancària:
________________,______de __________ de 2021
Aquestes dades coincideixen amb les existents en aquesta oficina.
El Director,
Signat i segellat:

El perceptor:
Signat:

De conformitat amb la llei 15/1999, us comuniquem que les vostres dades s’incorporen a un fitxer que es titularitat de l’ajuntament
d’Alcúdia (c/ major, 9 07400-Alcudia). Aquestes dades seran tractades amb la finalitat de poder-vos oferir mes serveis i de mes qualitat des
de l’ajuntament, així com poder disposar d’una base de dades actualitzada del teixit econòmic del municipi. Tota la informació que us
demanem es necessària per dur a terme de forma correcta aquestes finalitats. Tanmateix, us informem que teniu dret a accedir, rectificar,
cancel·lar o oposar-vos al tractament de les vostres dades. Per fer-ho heu de contactar amb l’ajuntament.

Inmaculada Salas Serra

Signatura 1 de 2

22/03/2021 Arquitecte/a Tècnic/a
(Urbanisme)

Signatura 2 de 2

22/03/2021 BATLE/SSA

ES
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE
NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:
CIF o NIF:
En qualitat de:

En relació amb la sol·licitud d’inclusió al Pla de foment per a la Rehabilitació de Façanes en l’Àmbit del conjunt Històric i
immobles inclosos al Catàleg Municipal de la Ciutat d’Alcúdia per a l'any 2021, i sota la meva responsabilitat,

Declaro

Bàrbara Rebassa Bisbal

sancionador per aquest motiu.

□ Que no incorro en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 i l’art. 13.3 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

I per deixar-ne constància als efectes oportuns, expedeixo i signo la present a:

Alcúdia,

de

de 2021

El/la sol·licitant,

SENYORA BATLESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA.

Inmaculada Salas Serra

Signatura 1 de 2

22/03/2021 Arquitecte/a Tècnic/a
(Urbanisme)

Signatura 2 de 2

22/03/2021 BATLE/SSA

□ Que no estic sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques, ni tinc incoat cap procediment
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(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud d’inclusió)

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL CATORZENA DE
LA LLEI 5/2018, DE 19 DE JUNY, DE L’HABITATGE DE LES ILLES BALEARS
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:
CIF o NIF:
En qualitat de:

En relació amb la sol·licitud d’inclusió al Pla de foment per a la Rehabilitació de Façanes en l’Àmbit del conjunt Històric i
immobles inclosos al Catàleg Municipal de la Ciutat d’Alcúdia per a l'any 2021, i sota la meva responsabilitat,

Declaro

Bàrbara Rebassa Bisbal

Signatura 2 de 2

22/03/2021 BATLE/SSA

□ Que no es destinarà l’habitatge objecte de subvenció a l’explotació turística durant el termini mínim de 15 anys des de
la concessió i pagament de la subvenció.

□ Que en el supòsit de no respectar aquesta condició, tinc l’obligació del retorn íntegre dels recursos públics invertits
degudament actualitzats amb l’interès legal aplicable durant el període.

I per deixar-ne constància als efectes oportuns, expedeixo i signo la present a:

Alcúdia,

de

de 2021

El/la sol·licitant,

Inmaculada Salas Serra

Signatura 1 de 2

22/03/2021 Arquitecte/a Tècnic/a
(Urbanisme)

SENYORA BATLESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA.

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
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(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de concessió de
la subvenció)

SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ I COMUNICAT DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES
INCLOSES EN EL PLA DE FOMENT DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE L'ANY 2021.
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:
Adreça:
Població:
Adreça electrònica:

CIF o NIF:
Codi postal:

Telèfon:

Representat per:

, amb NIF:

Descripció del projecte que motiva la sol·licitud, amb detall del cost final
Descripció:

Bàrbara Rebassa Bisbal

Signatura 2 de 2

22/03/2021 BATLE/SSA

Cost total de les obres:
Data d’acabament de les obres:
Documentació adjunta

□ Certificació final d’obres, subscrita pel facultatiu o tècnic que hagi executat l’obra en el cas d’obres majors o del mestre d’obres en
el d’obres menors.

□ Justificació econòmica de l’execució de les obres incloses (factures que demostrin el cost real de les obres de rehabilitació
realment executades i declarades en la sol·licitud d'inclusió al Pla).

□ Fotografies de l’obra acabada.
□ *Certificació d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’ajuntament d’Alcúdia, amb l’Estat i amb la Seguretat social.
(*Únicament és obligat aportar-ho en els casos en que la sol·licitud de concessió es presenti l’any següent a la resolució d’inclusió al Pla)

Sol·licito
La concessió de la subvenció del Pla de Foment de Rehabilitació de Façanes en l’àmbit del Conjunt Històric i Immobles
inclosos al Catàleg Municipal de la Ciutat d’Alcúdia de l’any 2021.
de

de 2021

El/la sol·licitant,
SENYORA BATLESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA.

Inmaculada Salas Serra

22/03/2021 Arquitecte/a Tècnic/a
(Urbanisme)

Alcúdia,

Signatura 1 de 2

Import sol·licitat:

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
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