Servei del Territori
Registre Entrada

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA
PRESERVACIÓ I MILLORA DELS ELEMENTS
D’INTERÈS PATRIMONIAL DE MANRESA

SUB.PAT _____/

SOL·LICITANT
DNI/NIF

Cognoms i nom / Denominació social

Adreça

Núm.

Escala

Municipi

Codi postal

Pis

Porta

Fax

Telèfon
e-mail

REPRESENTANT
DNI/NIF

Cognoms i nom

Adreça

Núm.

Escala

Municipi

Codi postal

Pis
Fax

Porta

Telèfon
e-mail

ELEMENT CATALOGAT
TIPOLOGIA:

CODI
 OBRES D’ENGINYERIA
 ARQUITECTURA INDUSTRIAL
 ARQUITECTURA MILITAR
 ARQUITECTURA PÚBLICA

 ELEMENTS DE PAISATGE
 ARQUITECTURA RELIGIOSA
 ARQUITECTURA RESIDENCIAL RURAL

NOM

CATEGORIA
PROTECCIÓ:
 BCIN
 BCIL
 BPU
 ALTRES

NIVELL PROTECCIÓ
 Integral
 Parcial
 Documental
 Ambients i fronts
edificatoris

ADREÇA

DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA INTERVENCIÓ
PRESSUPOST

Nº EXP. LLICÈNCIA

SOL·LICITO subvenció per a la preservació i millora del bé/façana d'ambient catalogat esmentat, d’acord amb les bases específiques reguladores i la
convocatòria publicada en el BOPB del dia ... de ................. de 20..
Manresa, ............. de/d’ ................................. de ............
Signatura del / de la persona titular o representant

Aquesta sol·licitud ha estat presentada per (*):
..................................................................................................................
..................................................................................................................
DNI............................................................................................................
(*) Persona que presenta al registre aquesta sol·licitud i no coincideix amb el
sol·licitant o representant legal.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
El/La sotasignat/ada sol·licita la subvenció per a la preservació i millora d’elements d’interès patrimonial de Manresa, i a aquest efecte
DECLARA:
- Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manresa.
- Que no està sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
- Que
 SI
 NO
ha demanat o obtingut altre ajut públic o privat per al mateix projecte. En cas afirmatiu, indicar import sol·licitat i obtingut
IMPORT SOL·LICITAT: ___________ IMPORT OBTINGUT: ______________ .
- Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a que la inexactitud o falsedat de les dades
declarades comportarà resoldre, per part de l’òrgan competent, deixar sense efecte el tràmit corresponent i arxivar-ne les actuacions.
- Que compleix els requisits en matèria de política lingüística, integració social i assetjament sexual.
- Que està informat/da que l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades.
Manresa, ................. de/d’ ....................................... de ................
Signatura del/de la persona titular o representant i DNI

NOTA INFORMATIVA: D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, les vostres dades seran incorporades a
un fitxer automatitzat per a tractament de dades i estadística. Podeu exercir el vostre dret d’afectat dirigint-vos a l’Oficina d’informació i atenció al ciutadà que es troba a la
Secretaria general.

AJUNTAMENT DE MANRESA
NIF. P-0.811.200-E

Plaça Major núm. 5. 08241 MANRESA

A EMPLENAR NOMÉS PER L’ADMINISTRACIÓ

DOCUMENTACIÓ APORTADA:
1.

Documentació general
EN TOTS ELS CASOS
 Còpia compulsada del document d’identitat i número d’identificació fiscal
 Imprès de sol·licitud de transferència bancària degudament emplenat
 Documentació acreditativa del títol de què disposi sobre l’immoble (propietat, arrendament, usdefruit...). Si el títol no és el de
propietat, cap aportar també l’autorització de la persona propietària per efectuar les obres.
 Si s’escau, declaracions en relació al compliment dels requisits en matèria de política lingüística i d’integració social de
treballadors/res amb discapacitat I memòria sobre el protocol en casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raons de sexe;
d’acord amb el que disposen les Bases reguladores de la concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements
d’interès patrimonial de Manresa, en la seva base específica 4.1.
EN FUNCIÓ DEL SOL·LICITANT
 SI ÉS PERSONA JURÍDICA.- Còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al
registre corresponent u dels poders atorgats a la persona que representa.
 SI ÉS COMUNITAT DE PROPIETARIS.- Còpia compulsada de l’acta de la comunitat on s’aprovin les obres amb la relació annexa
de copropietaris signada per la presidència

2. Documentació tècnica











Memòria descriptiva del grau de protecció i estat general del bé objecte d’intervenció
Descripció detallada de les patologies i de la gravetat i urgència que aconsellin la priorització en les intervencions
Documentació gràfica i fotogràfica del bé objecte de l’ajut (estat actual i propostes d’actuació)
Memòria tècnica de les obres a executar, amb descripció detallada de les intervencions que afecten directament els valors
patrimonials i que es poden considerar subvencionables.
Descripció de les actuacions que pressuposin una rehabilitació integral del bé o ambient, amb una planificació de les possibles
fases en l’execució
Pressupost detallat de les obres objecte de la sol·licitud de subvenció (despeses subvencionables) i calendari d’execució. En el
supòsit de l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s’haurà d’acreditar la sol·licitud, com a
mínim, de tres ofertes.
Proposta o estudi de les previsions de manteniment del bé rehabilitat
Descripció de les actuacions que incloguin la possibilitat d’una accessibilitat pública a tot o part de l’element rehabilitat i a la seva
possible museïtzació
Si s’escau, dades d’atorgament de la llicència d’obres o de l’ordre d’execució emesa per l’ajuntament o, en el seu cas,
documentació relativa a la sol·licitud de llicència.
En el cas d’afectacions a bens catalogats com a BCIN, BCIL o restes arqueològiques o paleontològiques, caldrà aportar les
autoritzacions per part dels serveis corresponents segons determina la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català i el Decret
78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. Cal tenir en compte que quan es tracti de BCINs,
serà preceptiva l’aprovació de la intervenció per part de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central. Així
mateix, si es proposen actuacions en BCILs que comportin la seva descatalogació, o bé si es proposen actuacions en zones
d’expectativa arqueològica, aquestes hauran de ser aprovades pels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central.

CRITERIS DE VALORACIÓ
a)

Nivell de protecció de l’edifici, element o ambient
CRITERI
Protecció integral
Protecció parcial
Protecció ambient i front edificatori
Protecció documental

PUNTUACIÓ

TOTAL a)
b)

Tipus d’intervenció
CRITERI
Solucions sobre patologies greus/intervencions urgents-Rehabilitació
Solucions per preservar/revaloritzar els valors patrimonials-Reforma
Solucions per facilitar l’accessibilitat
Solucions de manteniment i conservació
Ampliació (si té per objecte revaloritzar els valors patrimonials)

PUNTUACIÓ

TOTAL b)
c)

Incidència de les actuacions
CRITERI
Actuació sobre l’espai públic
Actuació que possibilita la visita pública i la museïtzació

PUNTUACIÓ

TOTAL c)

PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA

