SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A REHABILITACIÓ D'EDIFICIS I HABITATGES
CONVOCATÒRIA ANY 2019
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT O REPRESENTANT
Nom i cognoms :
DNI/CIF:

E-mail:

Adreça:
Població:

Codi Postal:

Telèfon:

EN REPRESENTACIÓ DE
Nom i cognoms :
DNI/CIF:

Adreça:

Població:

Codi Postal:

SUBVENCIÓ PER A OBRES DE REHABILITACIÓ
EXPOSA QUE:
SOL·LICITA subvenció de les següents OBRES DE REHABILITACIÓ:
□ Rehabilitació interior d'habitatges
□ Rehabilitació de façana
□ Rehabilitació d'elements comuns
□ Obres per complir normativa d'accessibilitat
□ Obres per a la supressió d'elements externs en façana (antenes, unitats externes intercambiadoras de
calor, etc.
□ Rehabilitació d'habitatges destinats al lloguer
ADREÇA DE LES OBRES A SUBVENCIONAR
Carrer:
Població:

nº:

pis:

Referencia cadastral:

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
SI ES TRACTA DE COMUNITATS DE PROPIETARIS
- Acord de la junta de propietaris i llistat de veïns.
- Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda.
- Imprés de sol·licitud de Llicència d'obres o comunicació prèvia i imprès de pagament de taxes de llicència.
SI ES TRACTA DE PERSONES FISIQUES
- IRPF de l'últim exercici o certificat d'imputacions en cas de no estar obligat a presentar-la.
- Sol·licitud de Llicència d'obres o comunicació prèvia i imprès de pagament de taxes de llicència.
- Escriptura de propietat o bé contracte d'arrendament i permís del propietari per realitzar les obres.

C/ Julià Bujosa Sans, batle 1
07184 Calvià

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL A APORTAR EN CAS DE NO AUTORITZAR CONSULTA DE DADES____
- CIF , NIF o DNI
- Documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social, si escau.
- Cetificat d'estar al corrent de pagament amb l'Ajuntament de Calvià.
- Memória, croquis i pressupost detallat per partides de les obres a executar.
- Termini d'execució de les obres
- Certificat de Població en el qual s'indiqui el % d'habitatges de l'edifici amb persones empadronades, si
escau.
AUTORITZACIONS PER A CONSULTA DE DADES PERSONALS
AUTORITZO □ SI
□ NO a l'Ajuntament de Calvià perquè pugui, de manera directa, consultar dades i
sol·licitar certificacions del mateix Ajuntament, així com d'altres administracions i organismes públics
necessaris per a la gestió de la subvenció que se sol·licita: dades d'identitat, de padró i dades d'obligacions
amb l'Ajuntament de Calvià, amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s'informa als interessats que: les seves dades s'incorporaran a un fitxer de dades personals, denominat “ Registro de sol·licitants
d'ajudes a la rehabilitació d'habitatges en el terme municipal de Calvià”, del que és responsable l'Ajuntament de Calvià la finalitat del
qual és recopilar ell istado de dades presentades pels sol·licitants de les ajudes convocades per l'Ajuntament, necessaris per a la
tramitació i concessió de les mateixes. Cessions de les dades previstes: publicació de dades en el BOIB, en el Tauló d'Edictes de
l'Ajuntament i a la pàgina web de l'Ajuntament i les previstes a les bases de la convocatòria, així com la possible difusió en mitjans de
comunicació locals de la concessió de les ajudes, amb consentiment de les persones afectades. A la Base de dades Nacional de
Subvencions, tal com estipula l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. L'òrgan administratiu davant
el qual pot exercitar, si escau, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i aquells altres reconeguts en la Llei Orgànica
15/1999, és el Servei d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, batlle, 1 (Calvià).

DECLARACIÓ JURADA
El sol·licitant de la subvenció i signant declara en aquest document que les dades i les manifestacions
detallades a continuació són certes:
□ Que en cas de ser beneficiari, el sol·licitant de la subvenció destinarà l'import íntegre d'aquesta al
pagament de les actuacions subvencionades.
□

Que en cap cas es procedeix a la rehabilitació per a la venda posterior de l'immoble.

□ Que el sol·licitant de la subvenció no està sotmès a les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari
o entitat col·laboradora.
□ Que l'habitatge objecte de rehabilitació es dedicarà a residència habitual i permanent del seu destinatari,
mantenint-se aquesta condició durant un mínim de cinc anys, a contar des de la data de concessió de la
subvenció.
□ Que l'habitatge, una vegada obtinguda la qualificació definitiva de rehabilitació interior no serà objecte
de transmissió intervius fins que hagin transcorregut cinc anys des de la data de la citada qualificació sense
haver procedit amb anterioritat a la devolució de la subvenció rebuda, juntament amb els interessos legals
des de la seva percepció.

Calvià, _____ de _______ de 2019
[Nom, cognoms i signatura del sol·licitant o representant]
SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ
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