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Sol·licitud subvenció municipal per rehabilitació 
d’habitatges al municipi d'Ulldecona

Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms o raó social

Tipus d’identificació

 DNI / NIF    NIE

Número identificador del document – lletra

Adreça a efectes de notificació
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:

o Notificació e  n paper  :

Adreça: __________________________________________________________________________________

Codi Postal i Municipi:_______________________________________________________________________

Telèfon: __________________________________________________________________________________

o Notificació electrònica: a la meva bústia electrònica, accessible des de la pàgina web de l’Ajunament.

Avís de notificació
D’acord amb la normativa vigent, autoritzo l’Ajuntament d’Ulldecona que m’enviï avisos per informar-me de les
notificacions pendents de recollir en relació amb aquesta sol·licitud:

o Al telèfon mòbil: ________________________________________________________________________

o A l’adreça de correu electrònic:_____________________________________________________________

Subvenció:

Publicació: BOPT de data 28/07/2022

Convocatòria: BOPT de data 14/12/2022

Documents que aporto: 

o Fotocòpia de l'escriptura de propietat o bé contracte d'arrendament.

o En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària cal autorització prèvia i escrita del titular de la
propietat.

o Fotocòpia compulsada del  DNI de la persona física sol·licitant.  En cas de sol·licitar l’ajut una comunitat  de
propietaris caldrà aportar, a més del CIF, l’acreditació de la representació.

o Declaració responsable en la qual el beneficiari indiqui que compleix tots els requisits exigits en l'article 13 de la
Llei General de Subvencions.

o Declaració econòmica, en la qual es detallaran les previsions de subvencions i altres ingressos que ha d'obtenir el
beneficiari  per  la  realització  de  l'activitat  subvencionada,  les  previsions  de  despeses  i  el  resultat  econòmic
pressupostat per a l'actuació.

o En cas de subvencions que superen els 3.000 euros, autorització a l'òrgan de contractació per a sol·licitar els
certificats d'estar al corrent emesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de
la Seguretat Social.

o Fotografies de l’àmbit d’actuació de les obres (façanes, interiors...).

o Amb totes les sol·licituds caldrà aportar  pressupost i,  si escau, projecte o memòria valorada, sempre que no
s’hagi aportat amb la sol·licitud de llicència d’obres.

o Fotocòpia del número de compte corrent.

Demano:
La subvenció per les obres de: _____________________________________________________________________________________

Adreça de les obres: ______________________________________________________________________________________________
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Manifesto:
Conèixer  que  el  pagament  de  la  subvenció  queda  condicionat  a  l’acabament  de  les  obres  i  emesa  la
corresponent certificació final, subscrita pel facultatiu o tècnic, o document emès pel contractista que hagi
executat l'obra.

Declaracions jurades:

o Trobar-me al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.

o  Autoritzo  l'Ajuntament  d'Ulldecona  a  consultar  les  meves  dades  a  altres  administracions  o  organismes  per
comprovar si  compleixo les condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud i  pugui  consultar-les
durant la seva vigència. 

Signatura

Ulldecona, de  de 2021

AJUNTAMENT D'ULLDECONA és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment i l’informa que aquestes dades es tractaran de
conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat del qual és gestionar
les sol·licituds municipal per rehabilitació d’habitatges al municipi d'Ulldecona i conservar-les durant no més temps del necessari per a mantenir la finalitat del tractament i quan ja no
sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir-ne la pseudonimització o la destrucció total. No es comunicaran les dades
a tercers, tret que sigui obligació legal. Així mateix, se l’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al
seu tractament tot adreçant-se a AJUNTAMENT D’ULLDECONA a carrer Major,  49 -  43550 ULLDECONA (Tarragona).  Email:  ajuntament@ulldecona.cat i el  de reclamació a
https://apdcat.gencat.cat.

 


	Nom i cognoms o raó social: 
	Número identificador del document  lletra: 
	Adreça: 
	Codi Postal i Municipi: 
	Telèfon: 
	D Al telèfon mòbil: 
	D A ladreça de correu electrònic: 
	es obres de: 
	es obres: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación16: Off
	Casilla de verificación17: Off
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación11: Off
	Casilla de verificación12: Off
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación14: Off
	Casilla de verificación15: Off


