Ajuntament
Sant Pere de Ribes
HABITATGE

Documentació a presentar amb la sol·licitud de subvenció municipal
•

La sol·licitud de subvenció municipal s’haurà de presentar, dintre de termini, en
els termes següents:

1. Instància adreçada a l’alcalde/ssa sol·licitant la subvenció i omplint les dades
generals i particulars de l’entitat o persona física sol·licitant (MODEL 1).
2. Declaració conforme es compleixen els requisits exigits (MODEL 2).
3. Per a les obres de rehabilitació i conservació de façanes, caldrà presentar el
projecte o memòria valorada de les obres a executar, que hauran de contenir,
entre d’altres coses, el pressupost d’execució material signat i acceptat pel
constructor de l’obra, així com l’alta en 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, així com l’alta en l’IAE (model 036) del
constructor.
4. Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb
Hisenda i la Seguretat Social o bé que n’està exempta (MODEL 2).
5. Autorització a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per comprovar si l’interessat
està o no al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i/o de les obligacions amb la Seguretat Social (pel cas
que, entre la data de la declaració responsable i la data en què es procedeixi a
adoptar l’acord d’abonament de la subvenció hagin transcorregut més de 6
mesos). (MODEL 3)
6. Declaració responsable de deducció o no de l’import corresponent a l’IVA que
grava l’import de l’actuació a subvencionar, per la via compensar-lo amb l’IVA
que, en el seu cas, es repercuteixi per raó del desenvolupament de les seves
activitats. (MODEL 4)
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta es notificarà al
sol·licitant per a què l’esmeni, en el termini màxim de 10 dies hàbils a contar des de
la notificació del requeriment. Si transcorregut aquell termini, les entitats o persones
interessades no han presentat la documentació sol·licitada, se’ls podrà tenir per
desistits de la seva sol·licitud de subvenció.

