ACTUACIONS SUBVENCIONADES
Les actuacions objecte de subvenció
s’hauran d’executar com a màxim abans
del 31 de desembre de l’any en curs al de
la concessió de la subvenció.
Aquesta subvenció és compatible amb
altres línies d’ajut d’altres Administracions
Públiques.

NOVES SUBVENCIONS
IMMOBLES I ESPAI URBÀ
Podeu consultar les bases completes a la seu
electrònica de l’Ajuntament del Morell.

Podeu consultar les bases completes a la
seu electrònica de l’Ajuntament del Morell:
https://seuelectronica.dipta.cat/web/morell/inici

“Millorem els carrers
del nostre poble”

Termini màxim de presentació d’instàncies:
7 de febrer del 2022

Subvencions destinades al foment de
rehabilitació de façanes, al tancament
provisional de parcel·les urbanes i a la
pavimentació de voreres
/ajuntamentdelmorell

@ajuntamentdelmorell

www.elmorell.cat

El Morell App

NOVES
SUBVENCIONS
IMMOBLES I
ESPAI URBÀ
DEL MORELL

OBJECTE I FINALITAT DE LA
CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Rehabilitació de les façanes dels
immobles construïts en el municipi
amb una antiguitat igual o superior
a 25 anys. L’objecte de la subvenció
fa referència a la part massissa de la
façana.
Actuacions en edificis plurifamiliars
amb
deficiències
que
tenen
afectació a la via pública, sense límit
d’antiguitat.
Tancament de parcel·les urbanes
que confrontin directament amb la
via pública.

Benvolgudes i benvolguts,
després d’un temps sense que es
convoquessin, és la segona vegada
en un any que posem a la vostra
disposició subvencions destinades
al foment de rehabilitació de
façanes, al tancament provisional
de parcel·les urbanes i a la
pavimentació de voreres. Unes
ajudes que posen en valor el
nostre patrimoni, un dels nostres
grans valors. Volem tenir un
Morell més bonic, i això només
ho podem aconseguir si treballem
conjuntament!
Eloi Calbet Ferran,
Alcalde del Morell

Pavimentació de voreres.

LA SOL·LICITUD HA D’ANAR
ACOMPANYADA DE LA
DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
Còpia del rebut de l’IBI de l’any en què
es sol·licita la subvenció.
Documentació que acrediti, si s’escau,
que l’immoble té una antiguitat
superior a 25 anys.
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.
Pressupost de l’actuació.
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.

BENEFICIARIS
Pot optar a les subvencions
qualsevol persona física o jurídica
que sigui propietària o llogatera
d’algun immoble construït al
Morell, de solars sense edificar o
de parcel·les amb el front de façana
sense pavimentar.

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.

