IMPRÈS 3.1: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ INDIVIDUAL COMPLEMENTÀRIA
PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES DE REHABILITACIÓ

Registre:

Número d’expedient:

...............................................

DADES DEL SOL·LICITANT:
Nom i Cognoms:

NIF/DNI:

Adreça:
Telèfon:

Correu electrònic:

Adreça de l’edifici a rehabilitar:
Condició respecte l’habitatge:

Propietari

Llogater

Descripció de les obres a realitzar:

DADES DE NOTIFICACIÓ:
Adreça:
Telèfon:

Correu electrònic:

EXPOSO:
Que estic interessat/da en rebre l’ajut individual complementari (clàusula social) que determinen les
Bases Reguladores per a la concessió de subvencions per les actuacions de rehabilitació previstes
en el Projecte d’Intervenció Integral de la Barceloneta en el marc de la Llei 2/2004, de Millora de
Barris, Àrees Urbanes i Viles que requereixen una atenció especial, en el seu article 3.4 e.
SOL·LICITO:
L’ajut complementari respecte a la subvenció que es concedeixi a la Comunitat de Propietaris,
corresponent a la meva aportació individual per a la rehabilitació de la finca situada a ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... del barri de la Barceloneta.

BALBOA, 36
08003 BARCELONA
TEL. 93 310 35 13
FAX. 93 310 47 46
hola@barcelonetapladebarris.cat

DECLARO:
1. Que d’acord amb les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions:
1.1 No em trobo en cap de les circumstàncies següents:
Haver estat sotmès mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions o ajuts públics.
Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarat insolvent en qualsevol
procediment, no estar declarat en concurs, no estar subjecte a intervenció judicial ni
inhabilitat conforme la Llei concursal sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació.
Haver donat lloc, per haver estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol
contracte celebrat amb l’Administració.
Estar sotmès en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig,
d’incompatibilitats dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat, de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats en la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els tràmits que s’hi
estableixen o en la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a
paradís fiscal.
Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei general tributària.
1.2 Estic al corrent:
De les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.
Del pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions en els terminis que
reglamentàriament es determini.
2. Que per a la rehabilitació de l’edifici a dalt esmentat:
No he/m sol·licitat ni he/m obtingut altres ajuts públics.
3. Que no disposo de cap altra habitatge a la ciutat de Barcelona.
4. Que estic assabentat/assabentada de les condicions de retorn de l’import concedit.

BALBOA, 36
08003 BARCELONA
TEL. 93 310 35 13
FAX. 93 310 47 46
hola@barcelonetapladebarris.cat

DOCUMENTACIÓ APORTADA:
Còpia del DNI.
Acreditació de propietat de l’habitatge o contracte de lloguer.
Certificat o document acreditatiu del nombre de membres de la unitat de convivència.
Document acreditatiu de les rendes de la unitat de convivència del darrer any amb
acreditació de no sobrepassar el llindar de dues vegades l’IMPREM.

Signatura,

Nom i cognoms: ________________________________________

Barcelona, ______ de _________________ de 20___

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran
tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’inclouran als fitxers de què disposa Foment Ciutat Vella per raó de la
tramitació dels expedients de subvenció d’obres de rehabilitació acollides a les subvencions del Pla de Barris de la
Barceloneta. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit i fotocòpia del DNI al
responsable del fitxer: Foment Ciutat Vella, c/ Pintor Fortuny 17-19, de Barcelona.
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