Ajuntament
Sant Pere de Ribes
TERRITORI

SOL·LICITUD SUBVENCIONS REHABILITACIÓ FAÇANES 2018
MODEL 1
EMPRESA /PERSONA SOL·LICITANT:
Nom i Cognoms:
Domicili:
Població:
Correu electrònic:
REPRESENTANT (en el seu cas):
Nom i Cognoms:
Domicili:
Població:
Correu electrònic:
EXPOSO:

Província:

Província:

NIF:
núm.
CP
Fax:
NIF:
núm.
CP
Fax:

pis
porta
Telèfon

pis porta
Telèfon

Que ens hem assabentat de que l’Ajuntament ha aprovat unes Bases i convocatòria subvencions
conservació i rehabilitació de façanes per a l’any 2018.
Que desitgem prendre part en aquesta convocatòria per considerar que reunim les condicions que en
ella s’exigeixen.
DEMANO:
1. Una subvenció per a l’actuació següent:







Rehabilitació i/o conservació de façanes
Arrebossar, estucar i/o pintar façanes (especificar m2 ________ i color
_________)
Altres
(a
......................................................................................................

especificar):

d’acord amb la convocatòria i les Bases reguladores per a la concessió de subvencions de
conservació i rehabilitació façanes 2018, aprovat per JGL.
2. L’actuació
sol·licitada
s’executarà
a
l’immoble
situat
al
carrer
........................................................................................................................................
3. El pressupost d’execució material desagregat per a cada una de les façanes objecte
d’aquesta obra és de: Façana 1:......... €, Façana 2.........€, Façana 3.......... €, Façana
4.........€
Autorització notificació electrònica

Documents que acompanya:



Qui sol·licita i/o qui representa atorga el seu
consentiment (en virtut de l’article 41 de la Llei
39/2015, de 2 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques) per rebre les notificacions referents
a aquesta sol·licitud per mitjà electrònic.



Còpia IAE constructor



Declaració segons Model 2







Projecte o memòria valorada (no per pintar)
Descripció de les obres
Declaracions responsables segons Model 3 i
Model 4
La resta de documentació presentada amb
llicència d’obres núm. ....... o reg. entrada ..............
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Ajuntament
Sant Pere de Ribes
TERRITORI

Sant Pere de Ribes, ........... d........................................ de 2018
(Signatura)
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades. Per més
informació adreçar-se a http://www.santperederibes.cat o directament a les Oficines d’Atenció Ciutadana.

De conformitat amb el que disposa el punt 8.2 de les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions municipals per a la conservació i rehabilitació de façanes d’edificis del municipi
durant l’any 2016, se’l/la requereix perquè en el termini de 10 dies repari la mancança
observada en la seva sol·licitud, i que és l’assenyalada al quadre següent:

□ Projecte o memòria valorada de les obres a executar, que hauran de contenir, entre d’altres
coses, el pressupost d’execució de material signat i acceptat pel constructor de l’obra

□ L’alta de l’IAE (model 036) del constructor
□ Per les obres d’arrebossat i pintura de façanes, caldrà indicar els m2 a arrebossar, estucar o
pintar, especificar el pressupost d’execució material de les obres, també acceptat pel
constructor de l’obra

□ Declaració conforme es compleixen els requisits exigits a les Bases Reguladores per a
l’atorgament de subvencions municipals per a la conservació i rehabilitació de façanes d’edificis
del municipi durant l’any 2018 (model 2)
□ Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb Hisenda i la
Seguretat Social o bé que n’està exempta (model 3)

□

Declaració responsable de repercussió o no de l’import corresponent a l’IVA que grava
l’import de l’actuació a subvencionar (model 4).

□Altres:
__________________________________________________________________________
En cas de no complimentar-se aquest requeriment, se’l podrà tenir per desistit de la seva
sol·licitud de subvenció, de conformitat amb el punt 8.2 de les Bases Reguladores per a
l’atorgament de subvencions municipals per a la conservació i rehabilitació de façanes d’edificis
del municipi durant l’any 2018.

Sant Pere de Ribes,

El/la funcionari/ària del servei,
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