Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

DOCUMENT DE SOL·LICITUD D’AJUTS DEL PROGRAMA “LA MEVA LLAR”
Convocatòria pública de subvencions 2020 “La meva llar”
1. DADES GENERALS DE L’HABITATGE
Tipus de via:
Número:
Codi postal:

Nom de la via:
Pis:

Porta:

Escala:

Bloc:

Municipi:

Règim de titularitat de l’habitatge (marcar amb una X davant el text a sota)
Propietari/ària
Arrendatari/ària
Usufructuari/ària
Altres (especifiqueu-ho):

2. DESPESES SUBVENCIONABLES
2.1 Import sol·licitat:

€

2.2 Import total de l’actuació o actuacions:
€
(L’import total IVA inclòs serà comprovat pels serveis tècnics d’acord amb les bases
de la convocatòria)
2.3 Relació de la totalitat de despeses per tipologia de les actuacions.
Tipologia de les actuacions
		
A. Adaptació i instal·lació d’elements de la cambra de bany
B. Adaptació de la cuina
C. Adequació de portes o passadissos
D. Modificació de parets divisòries
E. Instal·lació d’elements de millora per als desplaçaments a la llar
F. Adaptació de barres, passamans, salvaescales, rampes...
G. Adequació de paviments
H. Instal·lació de domòtica, robòtica i tecnologies de la llar
I. Instal·lació de sistemes de bucles magnètics
J. Instal·lació de sistemes d’avís i senyalització
K. Adaptació i control remot de sistemes d’il·luminació, endolls, videoporters
L. Obres auxiliars necessàries de pintura, fusteria, obra
M. Altres per a la millora de l’accessibilitat amb informe tècnic municipal

Import total
IVA inclòs
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3. SOL·LICITANT
NIF/NIE:
Nom:
Primer cognom:		
Segon cognom:
Telèfon 1:		
Telèfon 2:
Adreça electrònica:
Tipus de discapacitat:		
Grau de discapacitat:
Barem de mobilitat reduïda: (marcar amb una X):
SÍ
NO

4. REPRESENTANT
NIF/NIE:
Nom:
Primer cognom:		
Segon cognom:
Tipus de via:
Nom de la via:
Número:
Pis:
Porta:
Escala:
Codi postal:
Municipi:
Telèfon 1:		
Telèfon 2:
Adreça electrònica:
Relació amb l’interessat/ada:
Raó social / denominació (empleneu-ho, si escau):
NIF:
Adreça electrònica:

Bloc:

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE
El/la sotasignat/ada declara formalment, sota responsabilitat, que el beneficiari o beneficiària
de la subvenció:
(marcar amb una X davant el text corresponent a sota)
1. Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; i autoritza
l’IMPD per comprovar que el beneficiari o beneficiària es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries davant la Seguretat Social, l’Agència Tributària i l’Institut Municipal d’Hisenda.
2. Que no està incurs/a en cap dels supòsits que impedeixen obtenir la condició de beneficiari/ària
de subvencions públiques, previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i està al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.
3. Que no ha rebut ni té concedit cap altre tipus d’ajut per a les mateixes actuacions en l’habitatge.
4. Declara la veracitat dels documents presentats, que compleix els requisits establerts en la
convocatòria i el compromís de mantenir compliment durant el període de temps en què sigui
beneficiari.
5. Que la persona beneficiària de la subvenció està empadronada en l’habitatge objecte de la
subvenció per un temps igual o superior a un any continuat i immediatament anterior a la data
d’acabament del termini de sol·licitud.
6. Que ha sol·licitat títol habilitant en el supòsit que sigui necessari (comunicació prèvia o llicència
urbanística). (Marcar amb una X el text corresponent a sota).
SÍ
NO
NO ÉS NECESSARI PEL TIPUS D’ACTUACIÓ
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6. DOCUMENTACIÓ PER ANNEXAR A LA SOL·LICITUD
Nota simple del Registre de la Propietat, còpia simple d’escriptura o bé documentació acreditativa
de fet, acte o negoci jurídic (contracte de compravenda, contracte d’arrendament, escriptura de
partició d’herència, testament o certificat d’últimes voluntats, escriptura pública de donació, etc.)
que demostri la titularitat de l’immoble com a propietari/ ària, arrendatari/ària, usufructuari/ària o
titular per qualsevol altre títol jurídic de similar naturalesa admissible en dret.
Document d’alta de pagament per transferència. Aquest document estarà disponible a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. Els beneficiaris o beneficiàries hauran de disposar d’un
compte bancari obert per al cobrament de la subvenció, excepte en els casos en què hi hagi representant legal o qui n’assumeixi la tutela que serà a nom seu.
En cas d’oposar-se a la consulta de les següents dades per part de l’Administració, s’haurà de presentar la documentació corresponent (marcar amb una X davant el text corresponent).
Certificat del Registre de la Propietat
Document de reconeixement de la discapacitat vigent del Departament de Treball, Afers Socials, i
Famílies, que contingui el percentatge del grau de discapacitat i que inclogui el barem de mobilitat
reduïda positiu o que acrediti la discapacitat sensorial.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA
(marcar amb una X davant el paràgraf que correspongui)
1. En el supòsit de sol·licitud per part de qui no sigui propietari/ària de l’habitatge:
Declaració responsable subscrita pel o la sol·licitant o el seu representant, on manifesti que
gaudeix de la plena disponibilitat de l’immoble per a la realització de les actuacions, tenint
l’autorització del propietari/ària, segons el model adjunt a la convocatòria i disponible a la
seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.
2. En el supòsit d’actuacions sense iniciar:
Fotografies de l’estat actual, previ a la reforma.
En el supòsit d’actuacions sense iniciar i quan l’import d’alguna de les despeses subvencionables iguali o superi la quantia establerta en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per a la contractació menor de subministraments o serveis (15.000 euros
sense IVA): El beneficiari o beneficiària de l’ajut haurà de sol·licitar tres ofertes, com a mínim,
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació. Quan l’elecció no recaigui sobre
l’oferta econòmicament més avantatjosa, s’ha d’aportar una memòria en què es justifiquin
els motius de l’elecció d’acord amb criteris d’eficiència i economia.
3. En el supòsit d’actuacions en curs:
Pressupost del cost de l’actuació per a la qual se sol·licita l’ajut, incloent-hi les obres o instal·
lacions per realitzar i, en cas que fos necessari per l’entitat de les obres, projecte bàsic signat
per tècnic facultatiu competent.
4. En el supòsit de sol·licitud de subvenció per a actuacions domòtiques, robòtiques o per a la
millora de l’accessibilitat comunicativa acabades en l’anualitat de la convocatòria:
S’aporta, a més de la documentació general, la documentació descrita a les bases. Títol habilitant, llicència urbanística, comunicació prèvia, pressupostos o factures si és necessari per
actuacions relatives a l’accessibilitat comunicativa.
5. Quan la sol·licitud sigui formulada pel representant de la persona amb discapacitat, cal acreditar la representació per qualsevol document vàlid en dret.
S’aporta la documentació descrita a les bases.
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7. INFORMACIÓ SOBRE L’ACTUACIÓ OBJECTE DE SUBVENCIÓ
Indiqueu amb el màxim detall possible la intervenció per a la qual se sol·licita la subvenció, posant
en relació l’actuació amb les categories subvencionables prefixades a les bases (si escau, afegiu com
a annex la documentació complementària a la definida a les bases).

Signatura

Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, amb la tramitació d’aquest document consentiu, que les
vostres dades personals siguin tractades per l´Ajuntament de Barcelona dins el fitxer de Subvencions amb la finalitat de
resoldre la subvenció sol·licitada (tractament 0334-Gestió de Subvencions i Ajuts), legitimada en base al vostre consentiment. Tret d´obligació legal, les vostres dades no se cediran a tercers. Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les
i suprimir-les, i també altres drets sobre aquestes dades. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i
sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.
Així mateix, d’acord amb la Llei de serveis de la societat de la informació y de comerç electrònic 34/2002, d’11 de juliol, us
comuniquem que quan ompliu els camps d’adreça electrònica i/o telèfon mòbil ens autoritzeu a fer servir aquests mitjans
amb l´objectiu de d’informar-vos sobre la vostra sol·licitud de subvenció.
Informació addicional a https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/
Per a més informació podeu demanar cita prèvia i contactar per correu electrònic a sap@bcn.cat o al telèfon 934 132 775
(de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores).

