
 

 
 
Registre General 

       Entrada núm. ................................... 
 

Registreu-ho d’entrada i passeu-ho  
a l’AG 3.7 
Figueres,      

   
       (HABI) 

Il·lma. Sra. 
            , major d’edat, 
amb DNI núm.    , que visc al carrer/plaça        
núm.   , pis     , porta        , de           
(CP   ) telèfon     i e-mail        , 
que actuo en nom propi o en representació de         , 
amb DNI / NIF núm.    , que viu al carrer/plaça        
núm.  , pis   , porta        , de           
(CP   ) telèfon    i e-mail         

 

EXPOSO: Que d'acord amb la convocatòria i les bases específiques aprovades per l'Ajuntament de 
Figueres per a l'atorgament d’una subvenció per: 

 Millora de l’accessibilitat (ascensors i altres) dels habitatges de l’àmbit del Pla d’intervenció integral 
del centre històric de Figueres. 

 Rehabilitació i restauració de façanes a l’àmbit del Pla d’Intervenció integral del centre històric de 
Figueres. 
(marqueu només una opció) 

SOL·LICITO: l’esmentada subvenció i adjunto la següent documentació: 

(si és subvenció per millora de l’accessibilitat): 
 Acord de la comunitat de propietaris de sol·licitar l’ajut i procedir a la realització dels treballs d’acord amb les 

normes i ordenances municipals i les condicions de la convocatòria, si s'escau. 

 Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI del/s titular/s (o dels seus representants en el cas de 
comunitats de propietaris i/o societats mercantils). 

 Fotografies de l’edifici (generals i de detall dels elements i zones on s'actuarà) en l’estat previ a l’intervenció. 

 Memòria de l'actuació, que inclogui: 
- Descripció de l'estat inicial, de les problemàtiques a resoldre i dels treballs que es pretenen realitzar. 
- Plànols o croquis amb indicació de les problemàtiques de l'estat inicial i dels materials, acabats i actuacions a 
realitzar. 
- Pressupost detallat per capítols o rams amb amidaments de cadascuna de les partides i oficis i aplicació de 
preus unitaris 

 Declaració expressa on es defineixi: 
- El número d'habitatges que formin part de l'immoble. 
- Descripció de la composició de l'immoble, indicant el número de plantes del mateix. 
- Relació de la propietat de cada entitat de l'immoble (número de diferents propietats de l'immoble). 

Sol.licitud de subvenció per millora 
de l’accessibilitat i millora de 
façanes. 
Pla d’Intervenció integral del centre 
històric de Figueres. Exercici de 2017 
 



 
IL·LUSTRÍSSIMA SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES 

 
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem què les seves dades seran 
incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament de Figueres i només per a finalitats vinculades directament o indirectament amb 
l'expedient, tràmit o gestió al qual es refereix aquest formulari. Per a exercir el seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades 
personals podrà dirigir-se a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (omac), Avda. Salvador Dalí, 107 

 

(si és subvenció per rehabilitació de façanes): 
 Acord de la comunitat de propietaris de sol·licitar l’ajut i procedir a la realització dels treballs d’acord amb les 

normes i ordenances municipals i les condicions de la convocatòria, si s'escau. 

 Fotografies de l’edifici (generals de façanes i de detall dels elements a rehabilitar) en l’estat previ a 
l’intervenció. 

 Plànols o croquis amb indicació de les problemàtiques de l'estat inicial i dels materials, acabats i colors de la 
proposta. 

 Memòria descriptiva de l’estat inicial, de les problemàtiques a resoldre i dels treballs que es pretenen realitzar. 

 Pressupost detallat per capítols o rams amb amidaments de cadascuna de les partides i oficis i aplicació de 
preus unitaris. 

 Proposta d'adequació dels serveis aeris existents a les exigències de les ordenances mitjançant, segons els 
casos, el seu soterrament, encastament o canalització superficial integrada harmònicament amb la motlluració de 
les façanes. 

 Justificació, si s'escau, de les mesures adoptades per a la supressió o correcció d'elements afegits 
disconformes amb les ordenances (marquesines o rètols inadequats, tancaments o persianes afegides, aparells 
d'aire condicionat en façanes o balcons, etc.).  

  Fotocòpia compulsada del DNI del/s titular/s (o dels seus representants en el cas de comunitats de 
propietaris i/o societats mercantils). 

 
 
Figueres,     
 
 
 
(signatura del sol·licitant) 

 

 

 

AVÍS IMPORTANT: 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions aquelles actuacions destinades a la millora de l’accessibilitat 
als habitatges en els immobles ubicats als districtes censals 2.1, 2.2 i 2.5 de Figueres, districtes que delimiten 
l’àmbit d’actuació del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric. A la pàgina web de l’Ajuntament, a l’adreça 
http://ca.figueres.cat/la-ciutat/habitatge/ajuts-dins-l-ambit-delcentre-historic-exercici-2017/, es pot consultar el 
plànol on es delimita aquest àmbit. 

http://ca.figueres.cat/la-ciutat/habitatge/ajuts-dins-l-ambit-delcentre-historic-exercici-2017/
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