Quina documentació cal presentar?
 NIF-NIE del president de la comunitat de propietaris
 NIF de la comunitat de propietaris
 Pressupost de l’obra
 Acord de la comunitat de propietaris
 Número de compte de la comunitat de propietaris
 Projecte executiu (només quan es demanin ajuts per instal·lar
ascensors)
 Fotos de l’estat actual de l’espai on es faran les obres
 Memòria que justifiqui les obres
 Test de l’Edifici TEDI (només quan es demanin ajuts
per instal·lar ascensors)
Aquesta documentació s’ha de presentar a l’Oficina del Pla
de Barris de la Marca de l’Ham.

T’ajudem a millorar
el teu edifici
Oficina del Pla de Barris de la Marca de l’Ham
Àrea de Rehabilitació

Fins quan es pot presentar?
Fins el 31 de maig: per demanar ajuts per reparar cobertes planes
i per instal·lar ascensors.
Fins el mes setembre: per demanar la resta d’ajuts.

Amb el suport de:

Horari d'atenció al públic
MATÍ: dimarts i dimecres d’11h a 14h
TARDA: dilluns i dimarts de 15h a 18 h

Aquest document s’ha fet seguint els criteris de Lectura Fàcil.
S’ha comptat amb la col·laboració de l’Associació Lectura Fàcil.

Oficina del Pla de Barris de la Marca de l’Ham
C/ Aquari, 4. 1r B - 17600 FIGUERES – Tel. 972 67 08 79
pladebarris@figueresciutat.com

El Pla de Barris de la Marca de l’Ham
promou la rehabilitació dels edificis

Instal·lar i reparar porters automàtics

El Pla de Barris de la Marca de l’Ham ha millorat els ajuts
econòmics perquè les comunitats de propietaris puguin rehabilitar
els espais comuns dels edificis d’habitatges.

50% del cost de la reparació en els edificis que ja en tenen

Quins ajuts es poden demanar?
Les comunitats de propietaris poden demanar ajuts econòmics
per fer les següents actuacions.
Indiquem el percentatge del cost de les obres que subvenciona
l’Oficina del Pla de Barris.

90% del cost de la instal·lació en els edificis que no en tenen

Reparar cobertes planes

NOU

70% del cost de les obres
Instal·lar ascensors
50% del cost de les obres

Punts a tenir en compte
Eliminar barreres arquitectòniques
50% del cost de les obres

 Els ajuts per reparar cobertes planes i instal·lar ascensors
són compatibles amb els ajuts del Pla de Rehabilitació
d’Habitatges de la Generalitat de Catalunya, que es demanen
a l'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Figueres.

Instal·lar antenes
NOU

35% del cost de la instal·lació de l’antena de TDT o parabòlica


70%, si s'instal·la l’antena de TDT i la parabòlica al mateix moment
Rehabilitar i restaurar façanes
50% del cost de les obres si es rehabilita tota la façana
o la façana de la planta baixa
80% del cost de les obres si es rehabilita la façana
de la planta baixa i el vestíbul
Fins el 90% del cost de les obres si es rehabilita la façana
de la planta baixa, el vestíbul i s’eliminen barreres arquitectòniques

Si la suma total dels ajuts per instal·lar ascensors supera
els 300.000 €, s’aplicaran uns criteris per decidir
quines sol·licituds reben els ajuts.

 La comunitat de propietaris ha d’acordar amb l’industrial
a qui encarregui les obres que cobrarà la part subvencionada
dels treballs quan la comunitat hagi rebut els ajuts
de les administracions.
 Per a la instal·lació d’ascensors, la comunitat de propietaris
ha d’acordar amb l’industrial que sigui el promotor de l’obra
i que faci un pressupost detallat amb tots els treballs necessaris
pel bon funcionament de l’ascensor i el seu manteniment
durant almenys 4 anys.

