Sol·licitud de subvenció per a la rehabilitació de façanes
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes (BOP de Girona núm. 101 de 27 de maig de
2019)

Tipus de promotor
Comunitat de Propietaris

Propietari/s de l’immoble

Llogater/s

Altres

Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms/Raó social/Comunitat de propietaris

NIF/CIF/NIE

Adreça electrònica de contacte

Altres telèfons de contacte

Telèfon

Dades de la persona presentant o representant
Nom i cognoms

NIF/CIF/NIE

Adreça electrònica de contacte

Telèfon

Altres telèfons de contacte

Dades de notificació durant tot el tràmit de l’expedient
Nom i cognoms

Telèfon

Altres telèfons de contacte

Tipus de via

Nom de la via

Número Bloc

Escala

Codi Postal

Població

Pis

Porta

Dades de la persona que facilitarà l’accés a l’edifici i acompanyarà al tècnic en la visita
Nom i cognoms

Telèfon/s de contacte:
Programació de visita

Matí

:

a

:

Tarda

:

a

:

Dades de l’edifici a rehabilitar
Tipus de via

Nom de la via

Codi Postal

Població

Any construcció

Total d’habitatges

Número

M2 d’habitatges

Total entitats

Bloc

Escala

M2 de locals

Ús de les entitats de l’edifici:
A) Total habitatges:
Núm. habitatges:

Núm. m2:

B) Total entitats d’ús diferent a habitatge:
Núm. entitats:

Núm. m2:
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Sol·licitud de subvenció per a la rehabilitació de façanes
Obres que es preveuen executar

Data prevista aproximada de fi d’obra:

Reparació de les parts d’obra en mal estat (arrebossats, escrostonats, sanejament, esquerdes, ...).
Decapar la totalitat de la façana.
Neteja de les parts de la pedra (natural o artificial) pel procediment més escaient.
Restauració singular d’elements escultòrics o tractaments ornamentals.
Reconstrucció o restitució d’elements deteriorats o desapareguts.
Pintura dels arrebossats de l’edifici.
Neteja i tractament adequat dels paraments petris o ceràmics.
Neteja dels esgrafiats pel sistema adequat.
Neteja i restauració dels elements de tancament (no inclou la substitució i/o modificació total o parcial
dels elements de tancament de les obertures).
Neteja, desoxidat i restauració, mitjançant els tractaments adequats de la serralleria i elements
metàl·lics que formin part de la façana de l’edifici (no inclou la substitució i/o modificació d’aquests
elements).
Retirada i, eventualment, recol·locació en el lloc idoni dels elements i/o instal·lacions de l’immoble o
dels habitatges que tenen incidència en el paisatge urbà (antenes, estenedors, aparells d’aire
condicionat....)

Import de les obres a executar segons pressupost/os de la llicència d’obres:
Localitat i data

,

Signatura
Nom, cognoms de la persona representant del promotor

Càrrec
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D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que:
Responsable del tractament
Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 00
Atencioalciutada@olot.cat http://www.olot.cat
Dades de contacte del delegat de protecció de dades
dpd@olot.cat
Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 18
Finalitat del tractament
Sol·licitud, tramitació i control sobre les subvencions, beques i
ajudes prestades als diferents programes o línies de subvenció
de l’Ajuntament.
Base jurídica
Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del
tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud
Destinataris
Les vostres dades no es comunicaran a tercers.
Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les,
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la
vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la
seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits,
catàleg de tràmits, LOPD
Termini de conservació de les dades
Mentre es mantingui la vigència de la comunicació
Reclamació
Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o
mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seue.cat/ca/web/olot
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Sol·licitud de subvenció per a la rehabilitació de façanes
Documentació jurídico-administrativa (Original i còpia o fotocòpies compulsades)
NIF/NIE/CIF de la persona que signa la sol·licitud i, si s’escau, de la documentació acreditativa de la
representació de l’entitat en nom de la qual actua.
Documentació acreditativa de la titularitat de la finca
Si es tracta d’una comunitat de propietaris:
Certificat de l’acta de reunió, segons model normalitzat, en la qual es nomena un representant de la
comunitat, a l’efecte de la presentació i seguiment dels tràmits de la sol·licitud d’ajuts, així com del
compliment de les obligacions que com a beneficiari correspongui a la comunitat i on s’aprovin les
obres de rehabilitació.
Document d’identificació de la comunitat (CIF o equivalent)
Relació annexa de propietaris, amb indicació de quins habitatges es destinen a residència habitual i
permanent, signada pel president i el secretari, segons model normalitzat.
Còpia de l’acta de reunió de la junta en la qual s’acorda la realització de les obres de rehabilitació
objecte de ser subvencionables.
Si es tracta d’una propietat compartida per persones físiques:
-

Declaració responsable, segons model normalitzat, dels propietaris on s’especifiqui la
representant de tots els propietaris i promotora de les obres.

persona

Full de transferència bancària validat per l’entitat bancària, segons model normalitzat:
En el cas de diversos propietaris: el número de compte ha d’anar a nom de la persona que figura com a
promotor de les obres.
En el cas de les comunitats de propietaris: el número de compte que s’ha de fer constar ha d’anar a nom
de la comunitat de propietaris.
Declaració responsable, segons model normalitzat, indicant que el sol·licitant:
Si ha sol·licitat ajuts a l’Ajuntament o a una altra administració per la mateixa actuació, en els últims
dotze mesos i del seu import i, si s’escau, de les efectivament concedides.
Es troba al corrent de les obligacions fiscals, amb l’Ajuntament.
No estar incursos en el règim d’incompatibilitats vigents.
Es declara jurada d’acceptació de les bases i compromís de realització de la instal·lació en cas
d’atorgament

Documentació tècnica (Original i còpia o còpia compulsada)
El pressupost d’execució material de l’empresa que fa les obres ha de coincidir amb el de la llicència
municipal.
Projecte o Memòria tècnica, amb la descripció de les obres a realitzar i documentació tècnica annexa
complementària i necessària, segons el tipus d’actuació sol·licitada.
Pressupost de contracte de l’empresa que realitza les obres degudament desglossat per cada concepte, amb
estat d’amidaments i preus unitaris
Informe d’Inspecció Tècnica de l’edifici (IITE)
Llicència municipal d’obres, o justificació de la seva sol·licitud.
En tot cas caldrà aportar la llicència municipal concedida amb la presentació del certificat final
d’obres.

L’Ajuntament d’Olot i/o Oficina Local d’Habitatge pot demanar la documentació complementària que consideri
necessària per ampliar el seu coneixement sobre la documentació tècnica presentada.
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