ANNEX I
SOL-LICITUD D’AYUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A FER OBRES DE RESTAURACIÓ PER A LA
CONSERVACIÓ DE BÉNS IMMOBLES DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA QUE TINGUEN VALORS
HISTÒRICS, ARTÍSTICS O D’INTERÉS LOCAL

EXERCICIS: 2016 - 2017
DADES DE L’ENTITAT SOL-LICITANT DE LA SUBVENCIÓ
NOM DE L’ENTITAT SOL-LICITANT:
C.I.F.:

TEF.:

MÒBIL:

DOMICILI A L’EFECTE DE NOTIFICACIONS (C/Av./Pl., núm. i porta):
MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

C.P.:

CORREU ELECTRÒNIC:
(Assenyalar amb un aspa si el sol-licitant és o no el propietari de l’immoble):
SI ÉS EL PROPIETARI
NO ÉS EL PROPIETARI, (llogat, cessionari, conveni, etc.)
(Este recuadro només ha d’omplir-se quan el sol-licitant siga una persona jurídica)
DADES DE LA PERSONA FÍSICA QUE REPRESENTA A L’ENTITAT
NOM I COGNOMS:
D.N.I.:

TEF.:

MÒBIL:

PERSONA DE CONTACTE QUE TRAMITARÀ LA SUBVENCIÓ
NOM I COGNOMS:
D.N.I.:

TEF.:

FAX:

CORREU ELECTRÒNIC:

DADES DE L’IMMOBLE PER AL QUE SOL-LICITA LA SUBVENCIÓ
IMMOBLE PER AL QUE SE SOL-LICITA LA SUBVENCIÓ:
TÍTOL DE LA INTERVENCIÓ A REALITZAR:
LOCALITZACIÓ DE L’IMMOBLE (C/Av./Pl., núm.):
MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

C.P.:

CLASSE DE BÉ IMMOBLE OBJECTE DE LA SOL-LICITUD:
B.I.C. (Bé d’Interés
Cultural)

B.R.L. (Bé de Rellevància
Local)

(Bé catalogat en el Pla
General)

(Bé en trámit de
declaració)

REFERÈNCIA CATASTRAL DE L’IMMOBLE:
COST TOTAL DEL PROJECTE:

€

QUANTITAT SOL-LICITADA:

€

QUANTIDAT COFINANÇADA:

€

Axí mateix, DECLARE:
1º- Que s’ha
subvenció (

presentat una sol-licitud en alguna de les tres convocatòries anteriors i no s’ha obtingut

□ NO / □ SI).

2º- Que l’entitat sol-licitant no es troba en cap de les prohibicions establides en l’art. 13.2 de la Llei
General de Subvencions per a obtindre la condició de beneficiari i es troba al corrent de les seues
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social. Així mateix s’autoriza a la Diputació de València a
obtindre els certificats necessaris per mitjans telemàtics.
3º- Que l’IVA suportat en l’obra objecte de subvenció (

□ NO ÉS / □ ÉS) deduïble per a la mateixa.

4º- Que es compromet a realitzar la totalitat de l’obra subvencionada.
5ª- Que s’han obtingut totes les autorizacions necessàries per a dur a terme l’actuació projectada o bé
s’obtindran amb anterioritat a la seua execució (Béns Immobles de Rellevància Local).
6º- Que l’actuació sol-licitada té la condició d’obra completa en les termes determinats en la legislació vigent.
7º- Que accepte la pràctica de notificació electrònica per als tràmits derivats o relacionats amb l’expedient que
es tramite i s’autoriza, als dits efectes, a la persona indicada per a l’acceptació de notificacions (segons el que
preveu la base oncena de la normativa reguladora de la concessió de subvencions).
DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA

(haurà d’assenyalar-se amb una aspa la documentació que s’adjunta a la sol-licitud)

Acreditació de règim de visites o accés públic en immobles de titularitat privada.
Certificació emesa per Secretaría de l’acord corresponent, en el que consta el nom de l’actuació que se
sol-licita i el pressupost de licitació (entitats públiques).
Declaració de que no li ha sigut concedida cap subvenció pera l’actuació sol-licitada, o que l’import
total de les subvencions concedides, inclosa la sol-licitada, no supere el cost de l’obra a finançar, junt
amb la documentació acreditativa d’este últim extrem, consistent en una relació de las subvencions
concedides respecte d’això.
En el cas que la sol-licitud no l’efectúe el titular del bé, declaració acreditativa de l’autorizació o
comanda del titular del bé per a poder efectuar la intervenció projectada i la resta de conseqüències
derivades de la mateixa.
UNA ALTRA DOCUMENTACIÓ:
(Omplir només en el cas que el sol-licitant aporte documents no exigits en les bases)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Aixi mateix em compromet, de resultar beneficiari de la subvenció, a facilitar cuanta informació em siga
requerida per la Diputació de València, referent a qualsevol extrem relatiu a l’activitat subvencionada.
………………..….………., …. de/d’ ……………….……… de 2017

Firma:

SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

