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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

135583 Convocatoria de les subvencions municipals per al pla de foment de rehabilitació de façanes en
l’àmbit del conjunt històric i immobles inclosos en el catàleg municipal de la ciutat d’Alcúdia de
l’any 2021

RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA

Atès a allò que es preveu a les Bases Reguladores de les Subvencions Municipals per al Pla de Foment de Rehabilitació de Façanes en
, aprovades per el Ple del'àmbit del Conjunt Històric i immobles inclosos al catàleg municipal de la Ciutat d'Alcúdia de l'any 2021

l'Ajuntament el dia 06 d'abril de 2021 i publicades al BOIB núm. 50 de dia 15 d'abril de 2021.

Vist que existeix crèdit pressupostari i que figura el document P de Reserva de Crèdit (amb RC 3411), amb un import de 20.000,00 euros.

Vist l'informe de fiscalització redactat per el TAE d'Intervenció de data 21 d'abril de 2021 on s'informa favorablement amb observacions.

RESOLC:

 Aprovar la convocatòria de les Subvencions Municipals per al Pla de Foment de Rehabilitació de Façanes en l'àmbit del ConjuntPrimer.-
Històric i Immobles inclosos en el catàleg municipal de la Ciutat d'Alcúdia de l'any 2021.

 Publicar al BOIB l'extracte de la convocatòria amb el text que es transcriu a continuació:Segon.-

 

Alcúdia, a la data de la signatura (23 d'abril de 2021)

     La batlessa
Bàrbara Rebassa Bisbal

 
El secretari

Joan Seguí Serra

 

“CONVOCATORIA DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER AL PLA DE FOMENT DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES
EN L'ÀMBIT DEL CONJUNT HISTÒRIC I IMMOBLES INCLOSOS EN EL CATÀLEG MUNICIPAL DE LA CIUTAT

D'ALCÚDIA DE L'ANY 2021

BDNS (Identif.): 557864

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica
l'extracte de la convocatòria, el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la pàgina web de l'Ajuntament
d'Alcúdia.

Primer. Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les persones físiques o comunitats de propietaris que siguin promotors d'obres de rehabilitació,
que es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció i que compleixen amb els requisits i les obligacions previstes en els art.
13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i les previstes en les bases desena i onzena de les Bases que regulen la
present subvenció.
Poden optar a aquesta convocatòria les obres de rehabilitació que es duguin a terme als immobles compresos dins el Conjunt històric de la
Ciutat d'Alcúdia (intra-murs), als immobles compresos en l'entorn de protecció (nova delimitació del Conjunt històric de la Ciutat d'Alcúdia),
als edificis o edificacions incloses al catàleg del patrimoni històric i artístic del medi rural i sol urbà d'Alcúdia aprovat, i als marges de paret
que delimiten els camins rurals inclosos al catàleg del patrimoni històric i artístic del medi rural i sol urbà d'Alcúdia aprovat. Tot això amb les
condicions que regulen les Bases.
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Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 65eb159d60cf46988257ea44179419e5001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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a.  
b.  
c.  
d.  

Segon. Finalitat:

Foment d'actuacions d'adequació, millora, rehabilitació o conservació de les façanes dels immobles emplaçats en l'àmbit del Conjunt Històric
de la Ciutat d'Alcúdia, així com als inclosos en el Catàleg Municipal d'aquesta; tot amb la finalitat de garantir la col·laboració entre
l'administració pública i els particulars per a la recuperació del Patrimoni Arquitectònic d'Alcúdia.

Tercer. Criteris de valoració:

Seran objecte d'aquestes ajudes les actuacions que es duguin a terme dins els àmbits següents:

Àmbit  1 (A1): Inclou els immobles compresos dins el Conjunt històric de la Ciutat d'Alcúdia (intra-murs).
Àmbit 2 (A2): Inclou els immobles compresos en l'entorn de protecció, nova delimitació del Conjunt històric de la Ciutat d'Alcúdia.
Àmbit 3 (A3): Els edificis o edificacions incloses al catàleg del patrimoni històric i artístic del medi rural i sol urbà d'Alcúdia aprovat
definitivament en data 29 de setembre de 2017.
Àmbit 4 (A4): Els marges de paret que delimiten els camins rurals inclosos al catàleg del patrimoni històric i artístic del medi rural i
sol urbà d'Alcúdia aprovat definitivament en data 29 de setembre de 2017.

Els elements de la façana que podran ser objecte de subvenció són:

El propi parament de la façana
Les portes, persianes i finestres (inclòs les destinades a instal·lacions de comptadors o similars)
Cornises i alerons
Canals i baixants d'aigües pluvials
Fioles, llindes, llindars, rebranques i sòcols.
Eliminació del cablejat de façana

Els marges que delimiten els camins rurals que podran ser objecte de subvenció són:

Marges de paret seca
Marges de paret verda

Queden  de l'àmbit de la subvenció:excloses

Façanes d'edificis en situació de fora d'ordenació.
Les obres que impliquin la demolició de façanes o murs.
Les actuacions que representin el buidat estructural o l'enderroc general del immoble o edificació en què es pretén actuar.
Façanes d'edificis en els que s'hagi iniciat, resolt o no, un expedient d'infracció urbanística.

A més de tot això, els immobles i edificacions no es podran haver construït, ni haver sofert una rehabilitació substancial en els darrers 30
anys excepte en els casos en què s'especifiqui altra cosa.

Quart. Bases reguladores:

Bases reguladores de les subvencions municipals per al Pla de Foment de Rehabilitació de Façanes en l'àmbit del conjunt històric i immobles
inclosos en el catàleg Municipal de la ciutat d'Alcúdia de l'any 2021, aprovades pel Ple de l'Ajuntament de dia 06 d'abril de 2021, les quals
varen ser publicades al Boib nº50 de dia 15 d'abril de 2021.

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11368/647606/bases-reguladores-de-les-subvencions-municipals-pe

Cinquè. Consignació pressupostaria:

La subvenció va a càrrec de la partida núm. PA 336.781.000 dels Pressupostos Generals de l'Ajuntament d'Alcúdia de l'exercici de l'any
2021, aprovats definitivament el dia 10 de març de 2021 (Boib nº39 de dia 20 de març de 2021), amb una dotació econòmica total de 20.000
€.
La subvenció que pot aconseguir cada sol·licitant és la quantitat equivalent al 40% del cost de l'obra, exclòs impostos, multiplicat pel
coeficient de correcció determinat en la base 13a de les Bases, amb un màxim de 8.000 €.

Sisè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds d'inclusió al Pla comença a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB i 
finalitza dia 15 d'octubre de l'any 2021.
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Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 65eb159d60cf46988257ea44179419e5001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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Setè. Publicació de la convocatòria:

La convocatòria es registrarà mitjançant el sistema general de registre o sistema intermediat. L'extracte de la convocatòria es publicarà al
BOIB. Un cop publicat, s'incorporarà a la BDNS (Base de Dades Nacional de  Subvencions)  i s'actualitzarà la informació de la present
subvenció.
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