AJUNTAMENT DEL MORELL

Vista la resolució d'Alcaldia núm. 777/2020 de data 17 de desembre de 2020 per la qual es
convoca la subvenció destinades al foment de rehabilitació de façanes, al
tancament provisional de parcel·les urbanes i a la pavimentació de voreres.
De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet
de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) i a la pàgina web de l'Ajuntament del
Morell.
El codi d'identificació que hagi assignat la BDNS a la convocatòria:
Primer. Beneficiaris.

Poden optar a les subvencions regulades per aquestes bases, qualsevol persona
física o jurídica que sigui propietària o llogatera d’algun immoble construït al Morell,
amb una antiguitat igual o superior a 25 anys, sempre que no contravingui la
normativa i planejament urbanístics, i que estigui interessada en arranjar la façana de
l’immoble, tancar provisionalment una parcel·la urbana o pavimentar la vorera
adjacent a l’immoble.
Segon. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a qualsevol de les
següents actuacions amb la finalitat de millorar les condicions dels esmentats immobles i
l’espai urbà:
-

Rehabilitació de les façanes dels immobles construïts en el municipi amb una
antiguitat igual o superior a 25 anys.
Actuacions en edificis plurifamiliars amb deficiències que tenen afectació a la via
pública, sense límit d'antiguitat.
Tancament de parcel·les urbanes, ambdós casos en la paret que confronti
directament amb la via pública.
Pavimentació de voreres.

Tercer. Bases reguladores
Les modificacions de les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions es van
aprovar en la sessió plenària de data 22 de setembre de 2019. El text definitiu de la
modificació de les bases es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data
9 de desembre de 2020.
Quart. Quantia de l'ajuda.
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions del pressupost municipal de despesa
de l’any 2020, aplicació pressupostàries: 780.00/6/150 amb un import de 10.000 €
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
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ANUNCI

Es podran començar a sol·licitar les subvencions a partir de la publicació de l’anunci de la
convocatòria en la BDNS i en el Butlletí Oficial corresponent, disposant de 40 dies naturals
per a aportar la documentació corresponent.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució de la subvenció serà de 60 dies naturals a
comptar des de l’endemà de la data de finalització de presentació de les sol· licituds. La
manca de resolució dins d’aquest termini legítima a l’interessat per entendre desestimada la
seva sol·licitud per silenci administratiu.
La forma de presentació de les sol·licituds serà: electrònicament (www.elmorell.cat), o bé
presencialment a les Oficines Municipals de l’Ajuntament del Morell (OAC, Oficina d’Atenció al
Ciutadà, Plaça de l’església, 1; CP 43760 El Morell
Sisè. Altres dades.
- Òrgan competent per a la instrucció del procediment: regidor/a d’Urbanisme
- Òrgan competent per a la resolució del procediment: Alcaldia.
Hauran d'acompanyar-se a la sol·licitud els documents següents:
a. Còpia del rebut de l’IBI de l’any en què es sol·licita la subvenció.
b. Documentació que acrediti que l’immoble té una antiguitat superior a 25 anys.
c.
Llicència municipal o, si s’escau, declaració responsable, per la realització de les
obres, o el compromís d’aportar-la durant l’any en què es sol·licita la subvenció.
d. Pressupost de l’actuació.

f.
g.
h.

Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria de la
Seguretat Social i amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
Fotocòpia del document del NIF.
En el cas d’entitats, còpia dels estatuts vigents i del document acreditatius de la
seva inscripció en el registre públic.
En cas que el promotor sigui llogater, caldrà presentar l’autorització expressa del
beneficiari.

Document signat electrònicament
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