Identificació de l’expedient 4298/2019

BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER LA CONSTRUCCIÓ
I/O ADAPTACIÓ DE L’ACCÉS DE VEHICLES DES DE LA VIA PÚBLICA A HABITATGES,
LOCALS I ALTRES RECINTES.

Dintre del marc de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Calafell
aprovada pel Ple de la Corporació, publicades al BOP de Tarragona núm. 117, de 22 de
maig de 2014, l’objectiu que persegueix l’Ajuntament de Calafell amb l’aprovació
d’aquestes bases específiques i és aconseguir que tots els titulars de llicència de gual del
municipi construeixin i/o adaptin l’accés de vehicles des de la via pública als seus
habitatges, locals i altres recintes d’acord amb les previsions i els tres models de guals
homologats de l’Ordenança de General de Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics
de Calafell.
Amb aquesta actuació pretén, constructivament, estructuralment i funcionalment,
l’adaptació i la unificació dels criteris, segon l’ample i longitud de vorera i el model de gual
homologat, de tots els accessos prèviament autoritzats en les voreres del municipi de
Calafell.
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Respecte del procediment per a l’aprovació d’aquestes bases reguladores, l’art. 17.2 LGS,
es limita a establir que les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals
s’hauran d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una
ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les
distintes modalitats de subvencions. Afegint l’art. 9.3.a) LGS que les bases reguladores de
cada tipus de subvenció es publicaran al “Butlletí Oficial de l’Estat” o al diari oficial
corresponent.

Article 1.- Objecte i finalitat de l’ajut
L’objecte de les presents bases és definir i regular el procediment de concessió de
subvencions per part de l’Ajuntament de Calafell, en règim de concurrència competitiva,
destinades als titulars de llicència de gual, prèviament atorgada, que no tinguin adaptat
l’accés de vehicles, des de la via pública als seus habitatges, locals i altres recintes, a les
prescripcions i als models de guals homologats per l’Ajuntament de Calafell.
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S'entén per construcció i/o adaptació de l'accés de vehicles tots els treballs i obres que
s’hagin d’executar per tal de que les vorades i rasants de les voreres compleixin amb les
prescripcions i models homologats (Mod. 1, 2 o 3) per l’Ajuntament de Calafell.
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Article 2.- Àmbit d’aplicació
L’àmbit territorial d’aplicació és el Municipi de Calafell i, únicament, pels interessats
titulars d’una llicència/es de gual/s, al corrent de pagament, i que justifiquin documental i
gràficament que el seu accés de vehicles no compleix amb les prescripcions i models de
guals homologats (Mod. 1, 2 o 3) per l’Ajuntament de Calafell.
Els habitatges, locals o recintes tindran dret tant sols a una subvenció per accés de
vehicles, llevat que justifiquin per qüestions tècniques i de funcionalitat la necessitat de
disposar de dos o més accessos de vehicles.
L’àmbit temporal d’aplicació de les presents bases específiques de subvencions s’estableix
en el període que comprèn des de l’endemà de la publicació de la primera convocatòria en
la Base de Dades Nacional de Subvencions i fins al 01/08/2021.

Article 3.- El règim jurídic
Aquestes subvencions es regulen per les normes que s’indiquen tot seguit i per aquest
ordre:
1. La convocatòria específica que s’aprovi.
2. Aquestes bases específiques.
3. L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell, publicada la seva
aprovació definitiva, juntament amb el text íntegre, al BOPT 117 del 22/05/2014.

18/04/2019

4. El Reglament de subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions en tot allò que sigui considerat desenvolupament de la normativa
bàsica indicada a la disposició final primera de la indicada Llei de subvencions.
5. Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
6. Llei 38/2003, de 17 de novembre, abans indicada pel que fa als articles considerats
com a norma bàsica.
7. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de regim local de Catalunya.
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8. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local en tot allò
considerat com a norma bàsica.
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9. Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Sense perjudici del que s’estableix als articles 47 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’atorgament de les
subvencions a les quals fan referència aquestes bases té caràcter voluntari i eventual; és
modificable en els supòsits previstos per la normativa indicada; no genera cap dret a
l’obtenció d’altres subvencions els anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.
L’atorgament de les subvencions es condiciona, en tot cas, a la realització futura de
l’adaptació del gual i té caràcter no devolutiu.

Article 4.- Actuació subvencionable
Les obres i treballs que poden acollir-se a aquests ajusts són les que tinguin per finalitat
construir i/o adaptar l’accés de vehicles als habitatges, local i recintes similars d’acord amb
les prescripcions tècniques i els models de guals homologats per l’Ajuntament de Calafell.

Article 5.- Sol·licitants
Podran optar i beneficiar-se de les subvencions a que fa referència aquestes bases,
únicament, les interessades, persones físiques o jurídiques, en disposició d’un llicència/es
de gual/s, al corrent de pagament, i sempre que l’accés/ssos de vehicles no compleix/in
amb les prescripcions i amb els models de guals (Mod. 1, 2 o 3), adjunts com Annex 1 a
les presents bases específics.

Article 6. El procediment de concessió de la subvenció
18/04/2019

El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de
concurrència competitiva, mitjançant l’aprovació i publicació de la convocatòria
corresponent i d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
Atès el sistema legal de les subvencions de concurrència competitiva, les sol·licituds que
compleixin els requisits formals i de termini, s’ordenaran segons la data en que han estat
determinades com a vàlides i que compleixen els requisits. S’atorgarà la subvenció prevista
fins el límit de la previsió o dotació pressupostària de l’article 17 d’aquestes bases.
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En cas de que les sol·licituds sobrepassin la dotació pressupostària l’ordre es determinarà
de forma aleatòria mitjançant un sorteig i s’atorgarà fins a fi de la dotació pressupostària
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Article 7. Els òrgans competents
L’òrgan col·legiat encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades estarà format
pels membres següents:
a. Secretari de la corporació.
b. Arquitecte/arquitecte tècnic municipal.
c. Tècnic de mobilitat
d. Tècnic de via pública.
e. Un administratiu/va o auxiliar administratiu/va, com a secretari/ària de l’òrgan.
Com a òrgan instructor dels presents ajuts, es nomena al Tècnic de Via Pública o persona
en qui l’Alcalde delegui aquestes funcions instructives.
L’òrgan competent per a la concessió de les subvencions, una vegada aprovades les
presents bases específiques i realitzada la convocatòria corresponent, és la Junta de
Govern Local.

Article 8. La sol·licitud
Les sol·licituds per concórrer a les convocatòries regulades per aquestes bases s’han de
formular mitjançant el model oficial que es pot obtenir al Servei d’Atenció Ciutadana
(SAC) i al web municipal.
La sol·licitud es pot presentar a qualsevol de les oficines del SAC, sense perjudici de la
possibilitat que es pugui presentar per registre electrònic a la seu electrònica de
l’Ajuntament o mitjançant qualsevol de les altres vies previstes a la legislació sobre
procediment administratiu comú.
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La documentació presentada en el termini establert per esmenar també s’haurà de lliurar a
través d’un d’aquests canals.
No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent
sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.
La sol·licitud s’haurà de fer mitjançant el formulari adjunt com Annex 2, essent no
considerades i tenint-les com no presentats les altres presentacions documentals que no es
formalitzin mitjançant l’esmentat formulari.
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En cas de presentació electrònica de les sol·licituds, els formularis s’han d’emplenar a
través de la seu electrònica de l’Ajuntament a l’adreça http://www.calafell.cat seguint les
instruccions indicades al portal de tràmits.
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Article 9 El termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds s’establirà en l’acord de convocatòria adoptat
per la Junta de Govern Local.
La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler
d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal.
L’esmentat acord de convocatòria de subvencions podrà preveure un termini obert de
presentació mentre existeixi consignació en l’aplicació pressupostària corresponent.
El termini per presentar sol·licituds començarà a comptar a partir de l’endemà de la
publicació de la resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, excepte
que aquesta convocatòria indiqui un termini diferent.

Article 10. La documentació que cal presentar
Una vegada publicada la convocatòria, es poden presentar les sol·licituds de subvenció al
Servei d’Atenció Ciutadana i a la seu electrònica, mitjançant model de sol·licitud establert,
acompanyada de la documentació següent:
a) Identificació (nom i domicili) de qui subscriu la sol·licitud i el caràcter amb què ho
fa (en nom propi o com a representant legal o voluntari).
b) Les persones físiques acreditaran la seva personalitat mitjançant el NIF.
c) Les persones jurídiques acreditaran la seva personalitat i representació adjuntant
els documents següents:
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a. Còpia dels estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en
el registre corresponent.
b. Fotocòpia del NIF de l’entitat o associació.
c. Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i
còpia del seu DNI.
d) Identificació de l’immoble que hagi d’adaptar el gual i que estigui en disposició de
llicència de gual.

f) Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits per tenir la
condició de beneficiari i que s’enumeren a l’article 6 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Calafell.
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e) Fotografia/es de l'estat actual de l’accés de vehicle pel que es sol·licita la
subvenció.
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g) Declaració del beneficiari de la sol·licitud d'altres subvencions pel mateix concepte.
h) Imprès de dades bancàries del beneficiari on es podrà transferir l’import de la
subvenció conformat per l’entitat bancària, model proporcionat pel Servei
d’Atenció al Ciutadà.
En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder de l’Ajuntament, el
sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’acabament del
procediment a què corresponguin, pot fer ús del seu dret a no presentar-los, fent constar
la data i l’òrgan o dependència que van ser presentats o emesos, i sempre que no s’hagin
produït modificacions als documents.

Article 11. Les fases del procediment
1) Admissió de sol·licituds:
Un cop presentades les sol·licituds i la documentació necessària, es comprovarà que
s’ajusten als requisits.
En el cas que la sol·licitud o la documentació no reunissin els requisits exigits en aquestes
bases, l’Ajuntament requerirà l’interessat/da per tal que en el termini de deu (10) dies
s’esmenin les mancances o s’acompanyin els documents preceptius, amb la indicació que,
si no es complís amb el requeriment, se’l tindrà per desistit/da de la seva petició, arxivantla sense més tràmit.
2) Valoració del projecte o activitat presentada:
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Admeses les sol·licituds, seran valorades per part de l’òrgan col·legiat, d’acord amb els
criteris establerts en aquestes bases. Aquest òrgan col·legiat emetrà un informe preceptiu
per a la proposta de resolució provisional de l’òrgan instructor.
3) Resolució provisional:
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat, formularà la
proposta de resolució provisional, degudament motivada.
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Aquesta proposta provisional es notificarà als interessats, els quals disposaran d’un termini
de 10 dies per presentar al·legacions. Es podrà prescindir d’aquest tràmit d’audiència si no
figuren en el procediment, ni són tinguts en compte, altres fets o al·legacions i proves
diferents a les aportades pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució
formulada tindrà caràcter de definitiva.
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En el cas que hagi estat concedida la subvenció provisional, els interessats que tinguin
documentació acreditativa pendent de presentar, d’acord amb el que s’indicarà en la
publicació d’atorgament provisional en el tauler d’anuncis i en el web municipal,
disposaran de deu dies hàbils per presentar aquesta documentació. En el cas que no la
presentin, no es procedirà a l’atorgament de la subvenció.
Durant aquest termini de deu dies hàbils, els interessats, que hagin estat proposats com a
beneficiaris en la resolució provisional, hauran de comunicar la seva acceptació.
Transcorregut el termini anterior, es considerarà acceptada.
4) Tràmit d’al·legacions:
La publicació en el tauler d’anuncis i en el web municipal de la resolució d’atorgament i
denegació provisional obre el tràmit d’audiència de deu (10) dies hàbils, que començaran
a comptar des de l’endemà de la seva publicació, per presentar al·legacions.
El fet que els sol·licitants interessats no presentin al·legacions en el termini del tràmit
d’audiència suposa que hi estan conformes i la proposta de resolució formulada tindrà
caràcter de definitiva. Aquest supòsit resta condicionat a la presentació de la
documentació administrativa pendent per part dels sol·licitants dins del període establert
des de la publicació en el tauler d’anuncis i en el web municipal de la resolució
d’atorgament i denegació provisional.
5) Resolució definitiva:
Una vegada finalitzat el termini del tràmit d’audiència, si s’escau, examinades les
al·legacions presentades pels interessats, es dictarà la resolució definitiva, que haurà
d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants pels quals es proposa la concessió de la
subvenció, i la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits
per efectuar-la.
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La resolució, a més de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció, ha de fer constar, si s'escau, de manera expressa, la desestimació
de la resta de les sol·licituds i la no concessió, per desistiment, la renúncia al dret o la
impossibilitat material sobrevinguda.
Aquesta resolució, a més, comportarà el compromís de la despesa corresponent. En
aquest cas, si algun dels beneficiaris renuncia a la subvenció, l’òrgan concedent ha
d’acordar, sense necessitat de fer una nova convocatòria, la concessió de la subvenció al
sol·licitant o sol·licitants següents a aquell en ordre a la seva sol·licitud, sempre que amb la
renúncia per part d’algun dels beneficiaris, s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre com
a mínim una de les sol·licituds denegades.
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L’òrgan concedent de la subvenció ha de comunicar aquesta opció als interessats, a fi que
accedeixin a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de deu (10) dies. Una
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vegada acceptada la proposta per part del sol·licitant o sol·licitants, l’òrgan administratiu
ha de dictar l’acte de concessió i procedir a la seva notificació.
Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor de la persona
física o jurídica beneficiaria proposada davant l’Administració.
La notificació de les resolucions provisionals i definitives s’efectuarà mitjançant publicació
en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el web municipal, tal i com estableixen els
articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, abans indicada.
La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes o recurs
contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per defensar
els seus interessos.
Article 12. El termini màxim per resoldre i notificar
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de
sis (6) mesos. El termini es computarà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria
en la Base de Dades Nacional de Subvencions.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima als interessats
per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la
subvenció.
La publicació de les subvencions concedides es farà anualment al mes següent de la seva
concessió i inclourà totes les subvencions concedides durant el període esmentat. La
publicitat de les subvencions concedides es realitza a la pàgina web de l’Ajuntament i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
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Article 13. La quantia de la subvenció
L’import d’ajuda dependrà del crèdit màxim pressupostari disponible i es distribuirà entre
els beneficiaris d’acord amb els tipus de model de gual que hagin de construir o adaptar:
Per el Model núm. 1 – per import màxim de la subvenció serà 100,00.- €
Per el Model núm. 2 – per import màxim de la subvenció serà 300,00.- €
Per el Model núm. 3 – per import màxim de la subvenció serà 200,00.- €
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L’obtenció de subvencions atorgades per altres administracions públiques no exclourà
l’atorgament d’aquesta, sempre que siguin per objectes o finalitats diferents, i no suposin
duplicitat de finançament.
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Article 14. Les compatibilitats
Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions,
ens públics o privats, d’acord amb allò que disposa l’article 19 de la Llei General de
Subvencions.

Article 15. La justificació i el control de la subvenció
L’Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns,
el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. A més, la
beneficiària, durant l'execució de les obres i finalitzades aquestes no haurà d’obstaculitzar
i haurà de facilitar les visites, actes de comprovació i inspeccions necessàries dels tècnics
designats per l'Ajuntament de Calafell per tal de realitzar un control i seguiment de les
actuacions objecte de la concessió de l'ajut.
La beneficiària de la subvenció justificarà en qualsevol de les oficines del SAC, mitjançant
instància acompanyada de reportatge fotogràfic, la finalització de les obres de construcció
i adaptació del gual en el termini d’un (1) mes, comptat des de l’acta de finalització de les
obres.
L’òrgan gestor revisarà la justificació de totes les subvencions atorgades. En cas d’informe
favorable es procedirà al lliurament de la subvenció concedida en el termini màxim de 3
mesos des de la resolució definitiva per la Junta de Govern Local. L’ajut es farà efectiu a la
beneficiària per mitjà de transferència al número de compte de l’entitat financera indicat
per ella.
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En cas d’informe desfavorable per la no realització de les obres subvencionades o
l’incompliment de les condicions que van ser considerades per a l’atorgament de la
subvenció, així com la manca de justificació o la justificació incompleta o incorrecta de les
obres subvencionades, podrà comportar el reintegrament o l’anul·lació total o parcial de la
subvenció d’acord amb el que s’estableix en aquestes bases i a l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Calafell i, si s’escau, s’iniciarà el corresponent expedient
de restauració de la legalitat urbanística i sancionador.
Sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que puguin correspondre,
l’Ajuntament exigirà el reintegrament de la subvenció percebuda i l’exigència de l’interès
de demora corresponent en els casos previstos a l’article 34 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Calafell.
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El pagament de la subvenció es farà a partir de la resolució definitiva per la Junta de
Govern Local i de l’entrega prèvia per part del/de la beneficiari/ària de la realització de les
obres d’adaptació per a les que se li va concedir.
En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. S’efectuarà mitjançant
transferència al compte bancari de la persona física o jurídica que indiqui el sol·licitant i
sota la seva responsabilitat.
En cap cas es podran efectuar pagaments anticipats i/o abonaments a compte en aquests
tipus d’ajuts.

Article 17. El crèdit pressupostari
L’import global de l’aplicació pressupostària d’aquestes subvencions serà el contingut a la
partida pressupostària B-015004800038.

Article 18.- Pèrdua del dret de cobrament de la subvenció.
La persona beneficiària perd el dret al cobrament total o parcial de la subvenció en cas de
manca de justificació de la finalització de l’execució de les obres o treballs objecte de
subvenció, o bé per la concurrència d’alguna de les causes de reintegrament de
subvencions relacionades a l’article 34 de la Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de Calafell i per la pròpia Llei General de Subvencions, Llei 38/2003, de 17
de novembre.

Article 19.- El reintegrament

18/04/2019

Sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que puguin correspondre,
l’Ajuntament exigirà el reintegrament total o parcial de la subvenció atorgada i avançada,
en els casos d’incompliment previstos en la Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Calafell.

Article 20.- Les obligacions del beneficiari
Junt amb les obligacions previstes en l’Ordenança general de subvencions, la persona
beneficiària té les obligacions següents:

José María González Matheu
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a) Cal que la persona física o jurídica beneficiària accepti la subvenció amb la
finalitat de complir les condicions fixades per aprovar-la.
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b) L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats
vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.
c) Fer l’obra d’adaptació del gual que fonamenta la concessió de la subvenció.
d) Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la resta de la
normativa aplicable.
e) Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament definitiu de la subvenció, que es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, l’Administració tributària catalana, i amb la
Seguretat Social.
f) Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’ Ajuntament, un
cop exhaurits els terminis.
g) Justificar l’obra realitzada.
h) Disposar de la llicència de gual prèviament atorgada.
i) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin els òrgans
de la Corporació.
Les persones beneficiàries de subvencions resten sotmeses a les responsabilitats i al règim
sancionador que estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions sobre
infraccions administratives en la matèria i la Llei general pressupostària.
L’Ajuntament queda exempt de les responsabilitats civils, mercantils, laborals o de
qualsevol altra mena derivades de les actuacions a que quedin obligades les persones
beneficiàries de les subvencions atorgades.
18/04/2019

El beneficiari no podrà alterar en cap cas el destí de les subvencions concedides.

Article 21.- Renúncia a la subvenció
La persona beneficiària pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada, de
manera que perd el dret d’exigir-la. La renúncia s’haurà de formalitzar mitjançant la
presentació al SAC i seu electrònica de l’Ajuntament de Calafell, l’escrit signat per la
persona beneficiaria.

José María González Matheu

Signatura 1 de 1

Article 22.- Règim sancionador
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1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim
sancionador que sobre sanciones administratives estableix la normativa aplicable
en matèria de subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària.
2. L’Ajuntament de Calafell iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció
concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent.

Article 23.- Vigència
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació.

Article 24.- Publicitat
La publicitat de les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà
mitjançant la seva publicació en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en el BOP de
Tarragona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal (www.calafell.cat)

Disposició final
Les convocatòries públiques per a la concessió d’aquests ajuts es realitzaran per acord de
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell, d’acord amb les Bases d’Execució del
Pressupost de l’exercici vigent.

José María González Matheu
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Calafell, a 18 d’abril de 2019
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ANNEX 1. Models dels guals determinats segons la tipologia i característiques de les
voreres
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ANNEX 2. Formulari per sol·licitar l’otorgament de subvenció per construir l’accés del gual
SOL·LICITUD PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER LA CONSTRUCCIÓ I/O ADAPTACIÓ DE L’ACCÉS
DE VEHICLES DES DE LA VIA PÚBLICA A HABITATGES, LOCALS I ALTRES RECINTES
Dades registrals

Dades del sol·licitant - interessat

Nom i cognoms

DNI - NIF

Domicili

Bloc, escla. Pis, porta

Municipi

C.P.

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

18/04/2019

Dades del representant

Nom i cognoms

DNI - NIF

Domicili

Bloc, escla. Pis, porta

Municipi

C.P.

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Nom i cognoms

DNI - NIF

Domicili

Bloc, escla. Pis, porta

Municipi

C.P.

Telèfon fix

Telèfon mòbil

José María González Matheu
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Dades per a persones jurídiques
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Adreça electrònica
i)
Documentació que cal
aportar

j)
k)

Còpia dels estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en el
registre corresponent.
Fotocòpia del NIF de l’entitat o associació.
Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i
còpia del seu DNI.

Dades de la sol·licitud
a)

Identificació de l’immoble que hagi d’adaptar el gual i que estigui en
disposició de llicència de gual.
b) Fotografia/es de l'estat actual de l’accés de vehicle pel que es sol·licita la
subvenció.
c) Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits per tenir la
Documentació que cal
condició de beneficiari i que s’enumeren a l’article 6 de l’Ordenança General
de Subvencions de l’Ajuntament de Calafell.
aportar
d) Declaració del beneficiari de la sol·licitud d'altres subvencions pel mateix
concepte.
e) Imprès de dades bancàries del beneficiari on es podrà transferir l’import de la
subvenció conformat per l’entitat bancària, model proporcionat pel Servei
d’Atenció al Ciutadà.
En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder de l’Ajuntament, el sol·licitant, sempre que no
hagin transcorregut més de cinc anys des de l’acabament del procediment a què corresponguin, pot fer ús
del seu dret a no presentar-los, fent constar la data i l’òrgan o dependència que van ser presentats o emesos,
i sempre que no s’hagin produït modificacions als documents

Documentació que no aporta

José María González Matheu
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Documentació que cal
aportar

ð Còpia dels estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en el
registre corresponent.
ð Fotocòpia del NIF de l’entitat o associació.
ð Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia
del seu DNI.
ð Identificació de l’immoble que hagi d’adaptar el gual i que estigui en disposició
de llicència de gual.
ð Fotografia/es de l'estat actual de l’accés de vehicle pel que es sol·licita la
subvenció.
ð Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits per tenir la
condició de beneficiari i que s’enumeren a l’article 6 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Calafell.
ð Declaració del beneficiari de la sol·licitud d'altres subvencions pel mateix
concepte.
ð Imprès de dades bancàries del beneficiari on es podrà transferir l’import de la
subvenció conformat per l’entitat bancària, model proporcionat pel Servei
d’Atenció al Ciutadà.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

9d9caf8fb96f4d39ac75261095e68308001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

INFORMACIÓ IMPORTANT EN CAS DE NO PORTAR TOTA O PART DE LA DOCUMENTECIÓ EXIGIDA
D’ACORD AMB: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, ARTICLE 68, sobre esmena i millora de la sol·licitud, que disposa que si la sol·licitud d’iniciació no
reuneix els requisits exigits, s’ha de requerir l’interessat perquè, en un termini de deu dies, repari la falta o
adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva
petició, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21.
Pel què, se’l requereix perquè en el termini de 10 dies aporti la documentació assenyalada en l’apartat de
documentació NO APORTADA, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució
prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21.

José María González Matheu
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Signatura del sol·licitant. Signa en prova de que ha estat advertit, i que coneix les conseqüències
administraves que se’n poden derivar.
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