Ajuntament
Sant Pere de Ribes

INSTÀNCIA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS CONSERVACIÓ I
REHABILITACIÓ FAÇANES 2019-2020
MODEL 5
EMPRESA /PERSONA SOL·LICITANT:
Nom i Cognoms:
Domicili:
Població:
Correu electrònic:

Província:

NIF:
núm.
CP
Fax:

pis
porta
Telèfon

REPRESENTANT (en el seu cas):
Nom i Cognoms:
Domicili:
Població:
Correu electrònic:

Província:

NIF:
núm.
CP
Fax:

pis porta
Telèfon

EXPOSO:
Que és beneficiari d’una subvenció per a la conservació i la rehabilitació de façanes de l’any 20192020 a l’edifici situat a _____________________________________________._________________
Que, comunico la finalització de les obres objecte de l’esmentada subvenció i presento tota la
documentació per a justificar la mateixa.
DEMANO:
Es tingui per presentada aquesta instància, així com els documents adjunts i, en conseqüència, es
tingui per justificada la subvenció atorgada per a la conservació i la rehabilitació de façanes 20192020 de l’edifici esmentat.
Autorització notificació electrònica

Documents que acompanya:

Qui sol·licita i/o qui representa atorga el seu 
Declaració responsable (pel cas que hagin
consentiment (en virtut de l’article 41 de la Llei transcorregut 6 mesos des de la seva presentació
39/2015, de 2 d’octubre, del procediment anterior). Model 6.
administratiu comú de les administracions
 Certificat d’estar al corrent de les oblig. Tributàries
públiques) per rebre les notificacions referents
a l’Agència Estatal de l’Adm. Tributària i/o de les
a aquesta sol·licitud per mitjà electrònic.
obligacions amb la Seg. Social pel cas que la
subvenció atorgada sigui d’import superior a
3.000€. (Aquest model s’ha de demanar a les
administracions corresponents).




Factures, rebuts o qualsevol documentació que
justifiqui el 100% del cost de l’activitat. (Relació
detallada al dors de la pàgina)



Fotografia de la publicitat realitzada on consta la
col·laboració o patrocini de l’Ajuntament.



Núm. Cte. corrent complert IBAN ES_______________-________-_______-________-________
(on rebre l’ajut sol·licitat).
Altres

Sant Pere de Ribes, ........... d........................................ de 2020
(Signatura)
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Factures, rebuts o qualsevol altre documentació que justifiquin el 100% del cost de l’activitat,
encara que la part subvencionada sigui del 50%, del 25% i/o del 10%.
o

Han de ser originals (si l’entitat ho sol·licita, l’Ajuntament podrà retornar-li
posteriorment els originals, després d’haver-los examinat i compulsats).

o

En els casos de factures, és obligatori adjuntar el rebut conforme s’ha fet el
pagament, el tiquet de caixa o el justificant de transferència bancària. Només es
podrà dispensar d’adjuntar rebut, tiquet de caixa o justificant de transferència
bancària quan la factura porti un segell de Cobrat o Pagat que porti incorporades les
dades de l’emissor de la factura.

o

Han de correspondre a l’activitat subvencionada.

o

Han de portar les dades i el NIF de l’empresa o grup/persona sol·licitant.

o

Han de ser vàlides en el tràfic jurídic mercantil.

o

No poden estar trencades, tatxades o ratllades.

o

Han d’estar emeses durant l’any 2019 i/o 2020 i, com a màxim, fins el 30/11/2020.

_________________________________________________________________________________
De conformitat amb el que s’estableix per a la convocatòria per concessió directa, segons informació
detallada al web municipal i altres mitjans de comunicació 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 2019-2020 (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 2)

□ Autorització Via Oberta (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 que s’estableix per a la convocatòria per concessió directa, segons
informació detallada al web municipal i altres mitjans de comunicació.

Sant Pere de Ribes, .... de .................................. de 2020.
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