
ANNEX 1
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS DE FAÇANES - AJUNTAMENT DE MANACOR 2022

SOL·LICITANT (En cas de ser més d’un sol·licitant, s’han d’emplenar tantes sol·licituds com sol·licitants)

DNI/NIE Nom

Llinatges

Data de naixement (d/m/a)

Adreça electrònica

Codi postal Localitat Municipi

Comunitat autònoma País

Telèfon Fax

REPRESENTANT

DNI/NIE Nom

Llinatges

Data de naixement (d/m/a)

Adreça electrònica

Codi postal Localitat Municipi

Comunitat autònoma País

Telèfon Fax

Mitjà d’acreditació de la representació Reanúm.                      Altres

CANAL PREFERENT DE NOTIFICACIÓ (persones físiques)

Vull rebre les notificacions telemàticament

Adreça electrònica (a efectes d’avís)

Vull rebre notificació per correu postal

A l´adreça del sol·licitant

A l’adreça del representant

A una altra

Adreça

Municipi Codi postal

Comunitat autònoma

DADES DE L’EDIFICI O HABITATGE PER REHABILITAR LA FAÇANA

Carrer/plaça/avinguda

Núm. Pis Porta

Bloc Altres

Municipi Codi postal

DADES SUBVENCIÓ

Pressupost sense IVA a efectes de la subvenció ................................................... euros (obres que afecten a la façana)

m² de façana ......................... m²

Edifici afectat per BIC o catàleg   BIC        Catalogat           no afectat

Quantia subvenció ................................................. euros



EXPÒS:
Que me vull acollir a la convocatòria d’ajudes de l´any 2022 per a la rehabilitació de façanes situats en els nuclis urbans 
del terme  municipal de Manacor.

SOL·LICIT:
Que es  tengui  per  presentat  aquest  escrit  amb els  documents  que  s´hi  adjunten  i,  amb els  tràmits  reglamentaris
previs,se’m concedeixi  l´ajuda per a la rehabilitació de façanes situats en els nuclis urbans del  terme municipal de
Manacor.

DOCUMENTACIÓ

Documentació que es pot obtenir per mitjans telemàtics

  D’acord  amb  l´article  28.2  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions  públiques,  s´entén  atorgat  el  consentiment  per  obtenir  dades  de  documents  elaborats  per  altres
administracions que es puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest efecte,
i que sigui necessàries per tramitar aquesta comunicació.

  M’opòs que es consultin les dades i els documents necessaris per a la tramitació d’aquesta comunicació. Per això,
present els documents que consten, entre d’altres, en l´apartat «Documentació que s´adjunta».

Documentació que s´adjunta

  La documentació que justifica la identitat de la persona física o la personalitat de la persona jurídica(DNI,NIE
o NIF).

  En el cas que faci la sol·licitud un representant, una fotocòpia de l’escriptura pública d’atorgament
de poders, l’acta de la comunitat de propietaris on consti la representació,o qualsevol altre mitjà que permeti
deixar constància fidedigna de la representació.

  L'acord o,si escau,la declaració responsable sobre les actuacions per fer que han d’adoptar,segons el model que
figura en l’annex 4.

  El pressupost de les obres emès per l´empresa constructora, desglossat degudament per a cada tipus d’obra, amb
descripció   de partides, amidaments i m² de façana, indicant el pressupost afectat per la subvenció de forma separada.

  Les fotografies de l’estat anterior de l’edifici d’habitatges o de l’habitatge.

                          ,         de                                 de 2022

                [signatura]

 


