AJUNTAMENT DE TALARN
Pallars Jussà

NÚM. REGISTRE ENTRADA:____________
DATA:________________________________

C. Pau Coll 3
25630 Talarn
Tel. : 973/ 65 08 12
Fax : 973/ 65 33 29
a/e : ajuntament@talarn.ddl.net

MODEL SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ FAÇANES
DADES DE LA PERSONA / EMPRESA SOL·LICITANT:
Nom i Cognoms:

NIF:

Domicili:

Núm.:

Població:

Província:

Correu electrònic:

Pis:

Porta:

Pis:

Porta:

CP:
Telèfon:

REPRESENTANT (en el seu cas):
Nom i Cognoms:

NIF:

Domicili:

Núm.:

Població:

Província:

Correu electrònic:

CP:
Telèfon:

 Com a propietari /  Arrendatari autoritzat pel propietari (s’adjunta document acreditatiu).

EXPOSA:



Que s’ha assabentat de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la restauració i
rehabilitació de façanes dels immobles del municipi de Talarn i que compleix els requisits
establerts a les bases i la convocatòria.
Que desitgen prendre part en aquesta convocatòria per considerar que reunim les condicions que
en ella s’exigeixen.

DEMANO:
1. Una subvenció per a l’actuació següent:


Pintar façanes.



Rehabilitació i restauració de façanes.



Obres de millora i adequació de façanes a la normativa vigent.



Millora dels acabats de les parets mitgeres visibles de la via pública.



Obres de reposició o recuperació d’ornaments de caràcter històric.



Altres (a especificar):

2. L’actuació sol·licitada s’executarà a l’immoble situat al carrer/ carreró / plaça:
...........................................................................................................................................................
 Autorització notificació electrònica:
Qui sol·licita i/o que representa atorga el seu consentiment (en virtut de l’article 41 de la Llei 39/2015, de
2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) per rebre les
notificacions referents a aquesta sol·licitud per mitjà electrònic.
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Documents que acompanya:








Còpia del CIF o DNI.
Acreditació de la representació legal del sol·licitant respecte l’entitat, degudament inscrita al
registre corresponent, si s’escau.
Document d’identificació de la comunitat de propietaris (CIF o equivalent) i DNI del
representant legal de la comunitat.
Certificat de l’acta de la junta on s’acordi, amb les majories requerides per la normativa vigent,
la realització de les obres que afecten elements comuns, la sol·licitud de la subvenció,
l’aprovació del pressupost i la designació de l’empresa o de les empreses que es contracten per
l’execució de les obres. S’ha d’incloure la relació annexa de copropietaris signada pels
representants de la comunitat i designació d’un representant per la presentació i seguiment de la
sol·licitud.
Imprès de domiciliació bancària (ALTA, fitxa de creditor/tercer), llevat que ja s’hagi presentats
amb anterioritat i no hagi experimentat cap modificació.
Memòria de l’actuació per la qual es demana la subvenció amb el contingut mínim següent:
 Descripció de l’estat inicial, de les problemàtiques a resoldre i dels treballs que pretenen
realitzar.
 Plànols o croquis amb indicació de les problemàtiques de l’estat inicial i dels materials,
acabats i colors de la proposta.
 Pressupost detallat.
 Fotografies de l’immoble (generals de façana i de detall dels elements a rehabilitar, en
el seu cas) en l’estat previ a la intervenció.
 Termini d’execució.
 Informació d’ocupació de la via pública. Amb contenidor unitats i dies, amb bastida m2
i dies / setmanes o mesos.

De conformitat amb el que s’estableix a les bases reguladores de la subvenció, si s’observen mancances a
la sol·licitud o manca documentació se li requerirà perquè en el termini de 10 dies repari la mancança
observada en la seva sol·licitud.
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 s’estableix per a la subvenció.
DECLARA RESPONSABLEMENT:
 Que totes les dades facilitades i la documentació adjuntada són certes i vigents.
 Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i
amb qualsevol obligació econòmica amb l’Ajuntament de Talarn i la resta d’administracions
públiques.
L’INTERESSAT/DA, Talarn, _______ de ____________________ de 202____

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES:
D’acord amb el que estableix l’article 11 de la LO 3/2018 de Protecció de dades personals i de garantia de drets digitals,
les vostres dades seran tractades per l’Ajuntament de Talarn, que és el responsable, tal com s’indica:
Responsable del tractament: Ajuntament de Talarn C. Pau Coll 3, 25630 Talarn. Telèfon: 973650812;
ajuntament@talarn.cat.
Finalitat del tractament: Tramitació de sol·licitud per la subvenció ajut per la restauració i rehabilitació de façanes dels
immobles del municipi de Talarn. L’oposició a aportar les dades de caràcter personal necessàries implica la impossibilitat
de dur a terme la finalitat de referència i per tant el tràmit indicat.
Legitimació: Compliment d’una obligació legat aplicable al responsable del tractament (art. 6.1.c RGPD).
Drets: Podeu exercir, en tot cas davant l’Ajuntament de Talarn, els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat,
oposició, limitació, a retirar el consentiment atorgat, si escau, i a no ser objecte de decisions automatitzades. A través de
les dades de contacte de l’Ajuntament de Talarn i a la seu electrònica del mateix.
Termini de conservació: El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en
cada moment.
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