Sol·licitud de subvenció de l’impost de béns immobles (IBI) per la conservació i
millora de l’entorn urbà (rehabilitació de façanes)
Escriviu les dades de la persona sol·licitant i, si s’escau, de la representant i/o tramitadora. És necessari fer constar el
telèfon mòbil i/o l’adreça de correu electrònic per comunicar-vos la disponibilitat de noves notificacions electròniques
relacionades amb aquesta sol·licitud.

Sol·licitant (persona física o jurídica a nom de qui es tramitarà la sol·licitud)
Nom i cognoms o raó social:

NIF:

Notificacions:
 A la bústia electrònica. Avisos a l’adreça electrònica:
Avisos al telèfon:
Per correu postal a l’adreça:
Municipi:

Codi postal:

Representant (persona física o jurídica que, en virtut d’una escriptura pública o d’un document acreditatiu de
la representació, actua en nom de la persona sol·licitant)
Nom i cognoms o raó social:

NIF:

Notificacions:
 A la bústia electrònica. Avisos a l’adreça electrònica:
Avisos al telèfon:
Per correu postal a l’adreça:
Municipi:

Codi postal:

Tramitador (per autorització expressa de la persona sol·licitant, realitza el tràmit a nom d’aquesta. Cal aportar
el document d’autorització)
Nom i cognoms:

NIF:

Notificacions:
 A la bústia electrònica. Avisos a l’adreça electrònica:
Avisos al telèfon:
Per correu postal a l’adreça:
Municipi:

Codi postal:

Sol·licito
la concessió de la subvenció de l’IBI de l’immoble situat a
número
amb la referència cadastral

amb el
.

Declaro que




compleixo les condicions establertes en les bases que regulen la concessió de subvencions per diverses
raons d’interès públic.
estic al corrent de les obligacions tributàries i de tot tipus d’obligacions amb la hisenda municipal.
d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, no estic inclòs
en cap de les causes que m’impedeixen obtenir la condició de persona beneficiària d’una subvenció.
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Documentació que s’adjunta (en tots els casos)


Reportatge fotogràfic de l’estat anterior i el definitiu de cada una de les façanes, on es puguin
apreciar els treballs realitzats.

Declaro que totes les dades facilitades són certes i demano que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.
Data i signatura

Requisits necessaris per poder accedir a la subvenció
Es tracta d'una subvenció de l'impost de béns immobles que es pot sol·licitar quan s'hagin fet treballs de restauració,
rehabilitació i millora de la seguretat dels elements de la façana.
La subvenció consisteix en una quantia de com a màxim el 90% del valor de l'IBI i d'un període màxim de tres anys.
L’import total de la subvenció no pot superar mai el cost de l’obra.
La subvenció es pot sol·licitar quan s’hagin acabat les obres i serà efectiva a partir de l’any següent en què s’hagi presentat
la sol·licitud. Per accedir a aquesta subvenció no cal que la persona propietària de l’immoble estigui empadronada a Vic
i caldrà complir amb els requisits següents:
 Els edificis hauran de tenir una antiguitat mínima de 30 anys.
 Els treballs hauran de tenir una antiguitat màxima de 3 anys.
No poden ser objecte de subvenció:
 Els treballs d’enderroc d’edificacions.
 Els edificis que estiguin fora d’ordenació.
 Els treballs que es realitzin per ordres d’execució dictades per l’Ajuntament.
 Els edificis on s’hagin realitzat obres sense llicència en els darrers 10 anys, si no s’ha procedit, amb anterioritat,
a la seva legalització.
 Els treballs que no s’ajustin a les condicions de la llicència o autorització.
 Els treballs que hagin obtingut qualsevol altra subvenció municipal pel mateix concepte, amb una anterioritat
inferior als 15 anys, sempre que no s’acrediti una reforma ocasionada per força major, a criteri de la Comissió
d’Hisenda.
EXCM. SR/A. ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE VIC
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets
Digitals, L’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre Protecció de Dades:

Finalitat del tractament de les dades personals:

Valorar la concessió de la subvenció de l’IBI de l’immoble indicat.

Enviar els avisos per informar de notificacions pendents de recollir en relació al tràmit.

Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment que atorgueu a través d’aquesta sol·licitud.

Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal.

Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret a la portabilitat de
les dades al domicili del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona).

Conservació: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat recollides.

Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les dades personals a la pàgina web següent www.vic.cat.
L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures
tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment del responsable en el tractament de les dades personals, teniu dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades.
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