sol·licitud ajudes per obres en nucli antic
1.a. Dades de la persona sol·licitant
Primer cognom

Segon cognom

Nom o raó social

DNI, NIE, CIF

1.b. Dades de la persona representant (si escau)
Primer cognom

Segon cognom

Nom o raó social

DNI, NIE, CIF

1.c. Dades a efecte de notificacions
Nom via pública
Codi postal
Ap. de Correus

Núm.
Municipi

Bloc

Esc.

Pis

Província

Telèfon

Correu electrònic

2. Dades de l’immoble
Emplaçament
Exp. obres núm.
Descripció de les obres objecte de l’ajuda sol·licitada

Cost de les obres

3. Sol·licita
La concessió d’una subvenció per a les obres descrites

4. Documents que hi acompanya
Els documents que s’acompanyen a la sol·licitud es relacionen en el dors

Peníscola,

de/d’

de

Firma

ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE PENÍSCOLA
Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que l'Ajuntament de Peníscola incorporarà les vostres dades a fitxers, les quals s'utilitzaran per als fins
d'aquesta sol·licitud i no se cediran a tercers, excepte a altres Administracions Públiques que siguen destinatàries del tractament o per obligacions legals. Addicionalment autoritzeu l'Ajuntament de Peníscola a comprovar i
completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, amb la consulta tant d'arxius propis com d'altres Administracions Públiques que siguen necessaris. Per a exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició heu de dirigir-vos per escrit a l'Ajuntament (Pl. de l'Ajuntament, 1 - 12598 Peníscola) i adjuntar-hi una fotocòpia del vostre DNI o equivalent.

4. Documents que hi acompanya
a) Fotocòpia del NIF del sol·licitant.
b) Si s’actua en representació d’una persona jurídica, cal presentar el CIF d’aquesta, l’escriptura de constitució,
corresponentment inscrita en el Registre Mercantil, i la corresponent escriptura d’apoderament a favor de qui firme la
sol·licitud.
c) Si la petició la formula una Comunitat de Propietaris, CIF de la Comunitat, fotocòpia del DNI del president de la
Comunitat i Acta de la Junta en què s’ha acordat dur a terme l’actuació.
d) Declaració responsable del sol·licitant relativa a la inexistència de concurrència amb altres ajudes rebudes, o si no és
així, declaració en què s’enumeren les ajudes i imports rebuts, a la qual s’adjuntarà còpia de les corresponents
resolucions o acords de concessió de les ajudes. Fotocòpia compulsada del certificat de la condició i grau de discapacitat.
e) Documentació que acredite la condició de beneficiari: còpia compulsada de l’escriptura de propietat o nota simple del
Registre de la Propietat, contracte de compravenda o qualsevol altra documentació que acredite suficientment la
titularitat de l’immoble; còpia compulsada del contracte d’arrendament i del conveni o acord entre el propietari i l’inquilí
on es faça constar la descripció de les obres i l’autorització del propietari per realitzar-les.
f) Còpia del rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, corresponent a l’edifici a rehabilitar, de l’últim
exercici el període de cobrament en període voluntari del qual haja conclós.
g) Llicència municipal que empare les obres objecte de la sol·licitud d’ajuda econòmica. En el supòsit d’instal·lació de
cartells comercials, caldrà aportar-hi la corresponent llicència d’activitat.
h) Fitxa d’alta de tercers corresponentment formalitzada en el model habilitat a l’efecte per l’Ajuntament de Peníscola.

