SUBVENCIÓ OBRES REFORMA PER LLOGUER SOCIAL

SOL·LICITANT
Nom i cognoms

Adreça electrònica

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Telèfon

Província

Document identificatiu

Telèfon mòbil

EN REPRESENTACIÓ DE (cal acreditar la representació)
Nom i cognoms

Adreça electrònica

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Província

Telèfon

Document identificatiu

Telèfon mòbil

EXPOSICIÓ DE FETS I RAONS

PETICIÓ
Sol·licito la concessió de la subvenció per obres de reforma per lloguer social de l’immoble situat a:

I-024-001

SUBVENCIÓ OBRES REFORMA PER LLOGUER SOCIAL
DOCUMENTACIÓ (cal aportar original i còpia de la documentació)
Document identificatiu del sol·licitant.
Acreditació de la representació en la qual es manifesta actuar, si és el cas.
Factures de les obres realitzades i comprovants del pagament.

✘

Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a l'obtenció i consulta per mitjans electrònics de les dades disponibles a
altres administracions públiques.

DATA I SIGNATURA

de/ d’

de

Signat:

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE VALLS facilita la següent informació
bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable de tractament

Ajuntament de Valls-CIF:P-4316300-E-Plaça del Blat, 1 43800 Valls-Delegat Protecció Dades dpd@valls.cat.

Finalitat
Legitimació

Gestionar la seva petició i la gestió i control dels expedients, tramitats per l’Ajuntament de Valls.
El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació aplicable a l’Ajuntament de Valls.

Destinataris
Drets

No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la
portabilitat de les dades dirigint-se la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o contactant amb el DPD
(Delegat Protecció de Dades). Tanmateix la persona interessada també tindrà dret a presentar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat@gencat.cat).

Conservació de les dades

Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat
recollides.

I-024-001

SUBVENCIÓ IBI URBÀ PROPIETARIS HABITATGES LLOGUER SOCIAL
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom i cognoms

Document identificatiu

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Província

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1.- Que NO he rebut d'altres administracions públiques, inclòs l'Ajuntament de Valls, subvencions per el mateix objecte. No obstant
això, em comprometo a comunicar la percepció de qualsevol ajut o subvenció per la mateixa finalitat.
2.- Que estic al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions envers la Seguretat Social, d'acord amb l'establert als
Articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
3.- Que no tic cap deute amb l'Ajuntament de Valls. En altre cas, que ens sigui compensat el deute tributari pendent amb
l'Ajuntament de Valls, de conformitat amb l'establert a la normativa d'aplicació.
4.- Que soc coneixedor/a i accepto les condicions de concessió i pagament que fixa les «Bases que han de regir la concessió de
subvencions per a propietaris d’habitatges desocupats que facin obres de reforma i els posin en lloguer social».

I, perquè consti en el corresponent expedient de subvenció, d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), signo la present declaració sota la meva responsabilitat.

DATA I SIGNATURA

de/ d’

de

Signat:

I-024-001

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

El sotasignat / la sotasignada declara que és titular del següent compte bancari:
Nom i cognoms de la persona titular

Document identificatiu

Entitat bancària

Codi entitat – IBAN
ES

DATA I SIGNATURA

de/ d’
Signat:

de

