
Instància normalitzada 

Sol·licitud d'ajuts extraordinaris per a la rehabilitació de façanes a 
carrer  i  l'  instal·lació  d'ascensors  a  edificis  del  nucli  antic 
anteriorment inclosos en l'àmbit delimitat pel Pla de Barris de Piera- 
Convocatòria 2021

Tipus de sol·licitant:

 

   

 

        
Dades del promotor/ sol·licitant:

Nom i cognoms / Raó social      DNI/NIF/CIF/NIE

Dades del representant legal:

Nom i cognoms / Raó social      DNI/NIF/CIF/NIE

Representació (president de la comunitat, representant nomenat per la 
comunitat, etc.)

Dades de la persona de contacte, i que facilitarà l'accés al tècnic:

Nom i cognoms 

Correu electrònic    Telèfon/s   Telèfon/s

                                                

Comunitat de propietaris

Propietari/-ària d'habitatge 
unifamiliar entre mitgeres

Propietari/-ària de local

Propietari/-ària únic 
d'edifici d'habitatges



Dades per a notificacions:

Tipus de via: Nom via:     

                                  Nom via:   

Número:       Escala:                Planta:                Porta: 

Població:                            CP:

Telèfon:                    Correu electrònic: 

Dades de l'immoble:

Tipus de via: Nom via:     

                                  Nom via:   

Número:       Escala:                Planta:                Porta: 

Població:                            CP:

En cas de locals/habitatge, referència cadastral:

En cas de comunitats de propietaris:

Número total d'habitatges:                            

Número total de locals: 

 Número de plantes:



Estat de les obres:

Import de les obres:

Tipus d'obres realitzades o a realitzar:

Descripció del tipus d'actuació:

Declaració sobre si s'han sol·licitat/ obtingut altres subvencions/ajuts:

            

Nom de la subvenció / prestació

Iniciades

Obres de rehabilitació de façanes

Obres d'instal·lació d'ascensors

Per a aquesta mateixa actuació es va sol·licitar subvenció a la 
convocatòria del 2014 i va ser desestimada perquè s'havia esgotat el 
crèdit pressupostari disponible.

Acabades Pendents d'iniciar

Per solucionar patologies

Per millorar l'aïllament tèrmic o acústic

Per manteniment d'elements puntuals

Per manteniment amb petites reparacions

Que NO he demanat ni obtingut cap altra subvenció/ajut per a aquesta 
mateixa finalitat i pel mateix període.

 Que SÍ he obtingut una altra/subvenció per a aquesta mateixa finalitat i pel 
mateix període (indicar quina):



Administració / ens que l'atorga 

Període / períodes sol·licitats 

Quantitat sol·licitada / obtinguda 

Declaració responsable:

Declaro /-em:

 Conèixer i acceptar les bases que regulen aquesta convocatòria 
d'ajuts, i complir tots els requisits per poder ser-ne beneficiari.

 No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona 
beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 Estar al dia en el pagament de qualsevol obligació econòmica 
municipal amb l'Ajuntament de Piera.

 Acceptar i complir la normativa en matèria de subvencions.

 Conèixer que l' incompliment dels requisits previstos a la bases de les 
subvencions serà motiu de la pèrdua de la subvenció amb possibilitat de 
retorn de les quantitats percebudes.

Em comprometo / ens comprometem a:

 Destinar la subvenció a la finalitat prevista pel seu atorgament.

 Comunicar les alteracions que suposin una modificació sobrevinguda 
de les circumstàncies que justifiquen la percepció de la subvenció. 

 Comunicar les aportacions que hagi rebut pel mateix concepte. 

 Facilitar la comprovació i verificació del compliment de les condicions 
exigides en l'acord de concessió, i sotmetre's a les mesures de control 
financer que s'escaiguin. 



Autorització:

A l'Ajuntament de Piera, perquè pugui verificar les dades i actualitzar, si 
s'escau, l'adequat compliment de totes les condicions, així com fer les 
gestions oportunes davant de tercers amb motiu de la sol·licitud d'aquesta 
subvenció als efectes de verificar els documents aportats. 

Data i signatura:

Piera,  de     de 2021

Signatura del sol·licitant - propietari /representant legal de la comunitat de 
propietaris

Les vostres dades són tractades per l'Ajuntament de Piera en relació amb la gestió i  
tramitació de les ajudes. Base jurídica del tractament: tractem les vostres dades per al 
compliment d'una missió feta en interès públic, exercici de poders públics i compliment 
d'obligació  legal.  Podeu  ampliar  aquesta  informació  a 
https://www.viladepiera.cat/funcionalitats/proteccio-de-dades  Drets:  podeu  exercir  els 
vostres drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició al 
tractament  adreçant-vos a  l'Ajuntament  de Piera mitjançant  instància  que es  troba a 
https://www.seu-e.cat/ca/web/piera/seu-electronica



Documentació a presentar amb la sol·licitud:

Per a les sol·licituds que ja s'havien presentat a la convocatòria del 2014 i  
va  ser  desestimada  perquè  s'havia  esgotat  el  crèdit  pressupostari 
disponible, només cal aportar el document d'acreditació de l'any en que es 
va  acabar  de  construir  l'edifici,  en  aquest  cas,  indiqueu,  si  escau,  el 
número de Registre d'Entrada. 

1. Documentació general referent a la propietat:

     

    

      

2. Documentació tècnica:

- Descripció del tipus d'actuació a realitzar

- Fotografia de la façana

- Materials a emprar en l'actuació

- Plànol de la façana a escala 1/5, en el cas que el tipus 
   d'intervenció a realitzar ho requereixi.

DNI/NIE/NIF/CIF o passaport del sol·licitant, i targeta d'identificació 
fiscal del beneficiari.

Acreditació de la propietat de l'habitatge amb les escriptures de 
propietat o còpia degudament compulsada, nota simple, o bé 
contracte de lloguer i autorització del propietari per efectuar obres a 
l'exterior de l'habitatge.

Relació de les persones propietàries i/o llogateres facultades 
especialment per a dur a terme les obres, indicant superfície i número i 
porta de pis.

Número de compte de l'entitat financera en què el sol·licitant vol que 
l'Ajuntament li aboni l'ajut, si esdevé beneficiari.

Si el sol·licitant és una comunitat de propietaris, fotocòpia compulsada 
del llibre d'actes de la comunitat o certificat en què acrediti reflectit 
l'acord de realització de les obres, que haurà de complir els requisits de 
l'article 17.1 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal, 
segons la seva redacció en vigor actualment, que ve donada per la Llei 
8/1999, de 6 d'abril. 

Si cal projecte tècnic, les dades del professional tècnic que intervindrà 
en la direcció facultativa.

Llicència municipal d'obres o justificació de la seva sol·licitud.

Memòria o projecte tècnic de les obres, elaborat i subscrit pel tècnic 
competent i signat pel titular o titulars de la propietat o qui legalment els 
representi, amb el contingut mínim següent:



o,

Documentació gràfica i/o tècnica d'actuacions de poca entitat.

Pressupost o factures detallades per partides de les obres a realitzar o 
ja efectuades.

Certificat emès pel tècnic competent conforme que l'edifici no presenta 
abans de les obres deficiències estructurals o d'instal·lacions o que, en 
el supòsit d'existir, aquestes es resoldran en el procés de rehabilitació.
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