
DOCUMENTACIÓ PER PRESENTAR SOL·LICITUD SUBVENCIÓ (A 1,A2,) 
 

□ Imprès de sol·licitud d’ajuts degudament complimentat amb consignació del sol·licitant i/o del legal representant, 

direcció de notificacions, correu electrònic i telèfon de contacte. ANNEX 1 

□ Plànol de situació de l’edifici on s’ha d’executar l’actuació a subvencionar. ANNEX 2 

□ Documentació que acrediti la personalitat i representació del sol·licitant.  

□ Memòria descriptiva del tipus d’intervenció que es pretén dur a terme, amb el tipus de materials, color, textures,... 

així com les obres complementaries a realitzar per la propietat. 

□ Pressupost detallat dels treballs a realitzar. 

□ Projecte tècnic (que contengui memòria de l’actuació i pressupost de les obres) per substituir els punts 4 i 5. 

□ Manifestació expressa del termini d’execució de les obres, que no pot ser en cap cas superior al 31 de desembre 

de 2017. ANNEX 1 

□ Fotocòpia compulsada de les notes simples registrals actualitzades de tots els habitatges de l’edifici. (En el cas de 

ser llogater de l’habitatge, contracte de lloguer i autorització escrita del propietari per efectuar les obres). 

□ Declaració expressa de no tenir cap expedient disciplinari obert relatiu a l’edifici pel que se demana la subvenció. 

ANNEX 3 

□ Declaració jurada de no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o 

procediment sancionador. ANNEX 4 

□ Autorització al PMH-RIBA del representant legal del sol·licitant per obtenir el certificat de estar al corrent de 

pagaments a davant l’Ajuntament. ANNEX 5 

□ Fotografies de l’estat actual de la façana (2 jocs) i/o de les obres a efectuar. 

□ En cas d’edificis plurifamiliars, compromís de la Comunitat de Propietaris. En aquest cas la Comunitat haurà de 

justificar la conformitat de l’execució de les obres i de la sol·licitud de la subvenció mitjançant certificació del 

Secretari o document que acrediti la pressa de l’acord en els termes esmentats. ANNEX 6 

□ Fitxar el termini d’execució de les obres. ANNEX 1 

□ Còpia del IAE de l’edifici, ó informe tècnic, i de l’ordre d’execució, si fos el cas, o be llicència d’obres (sol·licitada o 

concedida) o be compromís de presentar informe de IAE al finalitzar les obres. 

□ Declaració expressa de totes les ajudes sol·licitades i/o rebudes per les actuacions contemplades dins aquesta 

normativa.  ANNEX 3 

□ Declaració jurada del compromís exprés de retornar la subvenció rebuda en cas de vendre l’habitatge durant els 

primers TRES (3) anys a comptar des de la rehabilitació. ANNEX 6 

□ També es podrà presentar qualsevol altra documentació sobre el projecte o l’activitat que justifiqui la inversió que 

tingui a be presentar el sol·licitant. 


