AJUNTAMENT
MAS DE BARBERANS
Sol.licitud d’ajuts per rehabilitació d’habitatges
Identificació del/ de la sol.licitant: (persona o empresa que sol·licita la llicència)
Sr/Sra/Entitat:
Domicili per a notificacions:

Número:

Municipi:

Província:

Telèfon:

Fax:

Escala:

NIF:

Pis:

Porta:

Codi Postal:
Correu electrònic:

Identificació del/de la representant: (en cas que el sol·licitant sigui una empresa o societat)
Sr/Sra/Entitat:
NIF:
Domicili per a notificacions:

Número:

Municipi:

Província:

Telèfon:

Fax:

Escala:

Pis:
Codi Postal:

Correu electrònic:

Dades de l’habitatge rehabilitat
Emplaçament

Número:

Data de concessió de la llicència

Núm. Expedient:

Obres per a les que es sol·licita l’ajut:

Pressupost actuació




Façanes
Coberta

Porta:




Estructures
Accès i mobilitat
Aillament tèrmic/acústic

Documentació a presentar:
Fotocòpia NIF/CIF del/ de la sol·licitant i, en el seu cas, NIF del representant.
Document acreditatiu de ser propietari, arrendatari... ( en cas de no ser propietari cal aportar autorització prèvia i
escrita del titular de la propietat.
Fotografies de l’àmbit d’actuació
Pressupost i, si s’escau, projecte o memòria valorada, en el cas que no s’hagi aportat amb la sol·licitud de llicència
d’obres.
Declaració responsable, (model adjunt).
Documentació justificant l’execució de les obres:
Document acreditatiu que s’ha realitzat l’obra, emès pel contractista, en cas d’obres menors o certificat final d’obra,
en el cas d’obres majors.
Factures.
Fotografies de l’estat final de l’obra, un cop acabada la rehabilitació.
Fotocòpia del número de compte bancari, on s’ingressarà l’import de l’ajut.
Data de sol·licitud:
Signatura sol·licitant

, de/d’

de 2013

Notes:
S’han d’omplir tots els camps de forma clara i completa, i signar degudament la sol·licitud.
Per part dels serveis tècnics es comunicarà degudament si s’han de presentar dades o documentació complementària.
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AJUNTAMENT
MAS DE BARBERANS

Declaració responsable per a ajuts a la rehabilitació

El sotasignant,
amb DNI núm.
nom i representació pròpia, segons es desprèn i sota la meva responsabilitat,

actuant en

DECLARO
Que no he demanat ni obtingut altres ajuts per a la rehabilitació de l’habitatge per al que
sol·licito ajut a l’Ajuntament.
Que la documentació aportada per a la sol·licitud d’ajut a la rehabilitació a l’Ajuntament de Mas
de Barberans per a la llicència d’obres obtinguda l’any 2014, es correcta.
Que no he estat condemnat/ada, per sentència ferma, a la pena de pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions o ajudes públiques.
Que no he donat lloc a la resolució ferma de cap contracte amb l’Administració per causa de la
qual hagués estat declarat culpable.
Que em trobo al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents.
Que no he estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions o la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Signatura,

Mas de Barberans,

de

de 2014
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