ANNEX II: MODEL NORMALITZAT DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS ORIENTADES A L’ESTALVI
ENERGÈTIC 2018
DADES SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
DNI.
Domicili fiscal:
Actua en nom propi o en representació de:
DNI.
Domicili fiscal:
Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb
aquest procediment. A tal efecte facilito en la present sol·licitud l’adreça electrònica
______________________________________ i el telèfon mòbil_____________

DADES DE L'HABITATGE / ACTIVITAT ECONÒMICA
Situació:
Règim tinença:
Propietat
Lloguer
És primera residència
Disposa de cèdula d’habilitat

ACTUACIONS REALITZADES
Estalvi energètic (completeu l'apartat que correspongui)
a) Aïllaments amb plaques de parets mitgeres. m2______ . Cost ______ €
b) Aïllament amb plaques de façanes principals. m2______ . Cost ______ €
c) Aïllament intern de parets: m2______ . Cost ______ €
d) Aïllament de sostres:
m2 de poliuretà ______ . Cost ______ €
m2 altres materials ______ . Cost ______ €
e) Aïllament de finestres. Instal·lació de vidres amb una transmitància tèrmica de
1,9 o inferior: m2 de vidres canviats ______ . Cost ______ €
f) Canvi de finestres, amb vidres amb una transmitància tèrmica de 1,9 o
inferior: m2 de vidre posat ______ . Cost ______ €
g) Plaques solars per escalfar aigua: Cost ______ €
h) Fotovoltaiques: kW instal·lats ______ . Cost ______ €
i) Aerotèrmica i geotèrmica: Tipus aparell i cost ______ €
j) Canvi de calderes de gasoil, gas o carbó a biomassa (pellet, llenya i estella):
Cost__________________ €
k) Canvi de companyia subministradora d’energia a energia verda o canvi de
modalitat de contracte a energia verda sense canviar de companyia
subministradora.

DECLARACIÓ
Faig constar que les actuacions s'han realitzat entre el dia 1 de gener de 2018 i
el 31 de gener de 2019.
Faig constar que estic al corrent de les meves obligacions tributàries amb
l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i amb la resta de les administracions públiques.
Estic assabentat de les bases reguladores de la subvenció, les quals accepto.
Faig costar que no concorre cap de les circumstàncies que impedeixin obtenir la
condició de beneficiari de subvencions públiques, establertes en l'article 13 de la
Llei General de Subvencions.
Faig costar que amb la presentació de la sol·licitud accepto les bases
reguladores, d’aquesta convocatòria i de la resta de normativa que resulti
d’aplicació.

DOCUMENTACIÓ APORTADA:
Còpia DNI o altra documentació que acrediti la personalitat
Documentació que acredita la representació, si s’escau.
Documentació que acredita la titularitat
Original i fotocòpia de la documentació que acredita l’actuació subvencionable
(factures pagades, contractes de companyies subministradores, ...)
Model de domiciliació de pagaments
Altra documentació justificativa:
_____________________________
SOL·LICITUD
D'acord amb les bases reguladores específiques de subvencions per a la realització
d'actuacions orientades a l'estalvi energètic, aprovades pel Ple de l'Ajuntament de
la Vall d'en Bas el 30 d'octubre de 2018, demano la concessió de les subvencions
previstes en la convocatòria, prenent com a referència la documentació aportada.
Data
Signatura

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels
documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En el supòsit de no autoritzar a l’Ajuntament de La Vall d’en Bas a consultar i
verificar les dades, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents
administracions públiques, la persona autoritzada haurà de comunicar la seva
oposició expressa.
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS

PROTECCIÓ DE DADES:

Responsable del tractament: Ajuntament de la Vall d'en Bas. | Finalitat
del tractament: Tramitar i gestionar la sol·licitud de subvenció per la realització d'actuacions orientades
a l'estalvi energètic. | Legitimació: El tractament es basa en l'article 6.1.c) del RGPD: compliment de la
obligació legal: normativa reguladora de subvencions. | Destinataris: Les dades seran comunicades als
registres de subvencions i ajudes legalment establertes. | Drets: Podrà accedir, rectificar i suprimir les
dades, així com exercir altres drets, quan procedeixi, a l'Ajuntament de La Vall d’en Bas – C/ Sant
Esteve, 3 – 17176 Sant Esteve d’en Bas (Girona). Informació addicional: Per més informació consultar
l'ANNEX IV – “PROTECCIÓ DE DADES - INFORMACIÓ ADDICIONAL

