
ALCALDIA - PRESIDÈNCIA  DE L’AJUNTAMENT DE VILAFANT v20.10.09

 AJUTS A LA CESSIÓ D’HABITATGES BUITS DE
VILAFANT A LA BORSA DE LLOGUER SOCIALSOL·LICITUD

Adreça:   Codi postal: .............................................................................................. .............

Població (comarca): ..............................................................................................................

Telèfon:  Mòbil: Correu-e.................................. ..............................  ................................................................................

En el cas que hagueu de rebre una transferència de l'Ajuntament, el núm. de compte és el següent:

En/Na: NIF: ..................................................................................................  ........................

IBAN:

Entitat Oficina DC Núm. de compteCodi

MITJANS PER CONTACTAR*:    Mòbil: Correu-e:  

Vull rebre notificacions a través d'e-NOTUM:             Sí                               No 

............................................ ............................................................     

DECLARO 

també, us

Que la persona signant acredita, mitjançant declaració responsable, que es troba el corrent de les obligacions 
tributàries amb l'Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de Vilafant, així com de les obligacions 
amb la Seguretat Social, en el moment de la sol·licitud, acceptació i/o justificació de la subvenció. I que,

la persona signant no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei, 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions**, i que

em comprometo a cedir l'habitatge a la Borsa de Lloguer Social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà durant un 
mínim de 5 anys. I que presento     ara o presentaré a la      data .................... l'acord de fidelització. 

Que l’habitatge és un inmoble d’ús residencial
que està desocupat
que disposa de cèdula d’habitabilitat
que disposa de certificat energètic
que està lliure de càrregues fiscals
que està al corrent de pagament d’impostos i de subministraments
que disposa dels serveis bàsics (aigua, llum, sanejament...)
       
 

L’HABITATGE, OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ, ESTÀ SITUAT A L’ADREÇA DE VILAFANT:

............................................................................................................................................................................................ 

ADJUNTO 

Document d’identitat del sol·licitant
Cèdula d’habitabilitat
Document bancari on hi figuri el nom del titular i el número d’IBAN del compte
Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat de l’immoble
Acord de fidelització amb la Borsa de Lloguer Social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
 

Fotografies en color de l’estat general de l’habitatge i dels elements a arranjar
Memòria descriptiva de les actuacions

(només per l’ajut d’obres major i menor) Memòria tècnica
 

(només pels ajuts d'obres 

(només pels ajuts d'obres) 

i per això, us

       (només per l’ajut d’obres d’adequació) que les actuacions presentades tenen l’objectiu de reunir les condicions
mínimes d’habitabilitat per tal que l’habitatge pugui ésser habitat amb immediatesa.



* NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques):

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder realitzar 
la notificació electrònica necessitem l'autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud, tot 
indicant que voleu rebre la notificació electrònica, i caldrà que ens faciliteu la vostra adreça de correu electrònic i el vostre número de telèfon mòbil.

Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 
dies no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada i l'acte es donarà per notificat. Podeu revocar l'autorització de notificació electrònica en 
qualsevol moment, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a tal efecte al Registre de l'Ajuntament.

** Article 13.2. No podem obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions Article 13.2. No poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de 
les subvencions que regula aquesta Llei les persones o les entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció ho exceptuï 
la normativa reguladora: 
   a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics. 
·  b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, estar declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat 
inhabilitats d'acord amb  la Llei concursal sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat ala sentència de qualificació del concurs. 
·  c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració. 
   d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin la representació legal d'altres persones jurídiques, estiguin incursos en algun dels supòsits de 
la Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, en els termes que estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries. 
·  e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament. 
·  f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal. 
·  g) No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es determinin per reglament. 
·  h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei general tributària. No poden accedir a la 
condició de beneficiaris les agrupacions previstes en el segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta Llei quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels 
seus membres. 

Article 13.3. En cap cas no poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que regula aquesta Llei les associacions incurses en les causes de 
prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. Tampoc no poden obtenir la condició de beneficiari o 
entitat col·laboradora les associacions respecte a les quals s'hagi suspès el procediment administratiu d'inscripció perquè s'hi hagin trobat indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació 
del que disposa l'article 30.4 de la Llei orgànica1/2002, mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar la inscripció al registre corresponent.

AUTORITZO 
a l’Ajuntament de Vilafant a consultar i verificar les dades que s’hi indiquen i s’hi adjunten
 

i us

SOL·LICITO que se’m concedeixi l’ajut o ajuts tot seguit marcats: 

L’ajut equivalent a un 50% de la liquidació tributària de l’IBI

Obra major
      Reforma estructural general de .............. m2. Sol·licito l’ajut de (120€/m2) ................................. euros
      Reforma estructural puntual de .............. m2. Sol·licito l’ajut de (120€/m2) ................................. euros
      Reforma interior general de .................... m2. Sol·licito l’ajut de (80€/m2) ................................... euros
 

L’ajut per a obres d’actuacions de rehabilitació (cal que marqueu la tipologia d’obra a dur a terme):

Obra menor
      Reforma interior puntual de ..................... m2. Sol·licito l’ajut de (65€/m2) .................................. euros
      Substitució d’instal·lacions essencials d’electricitat i/o calefacció de .............. m2. 
                                                                                   Sol·licito l’ajut de (10€/m2) .................................. euros
      Substitució d’instal·lacions essencials de gas i/o aigua de............. m2. 
                                                                                    Sol·licito l’ajut de (5€/m2) .................................... euros
 Actuació en règim de comunicacions
      Canvis sense modificació d’espais ni instal·lacions de .............. m2. 
                                                                                    Sol·licito l’ajut de (25€/m2) ................................. euros
      

Lloc i data: Signatura:

.....................................................................

La persona que signa, autoritza, sol·licita, i declara que les dades indicades són certes i correctes, i sense cap omissió.

v20.10.09

al personal de l'Ajuntament a realitzar les inspeccions pertinents a l'habitatge objecte de l'ajut
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