
Ajuntament 
de    

Peramola 

Sol·licitud de subvenció 
per rehabilitar façanes 
del municipi de Peramola, 2021 

Sol·licitant 
Nom: Doc. identificatiu: 

Representant 
Nom: Doc. identificatiu: 

Dades per a notificacions 
Titular de l’adreça: Sol·licitant Representant 

Adreça: 

Municipi: CP: 

Telèfon fix: Fax: 

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM:1 

Sí 
Adreça electrònica: 

Telèfon mòbil: 

Dades finca on es realitzarà l'actuació 
Adreça: 

Ref. Cadastral: 

Assumpte / demano 

Documentació que s'aporta: 

 Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant, i acreditació de la representació en la que manifesta 
actuar, si s’escau. 
 En el cas d’entitats, còpia dels estatuts vigents i del document acreditatius de la seva inscripció 
en el registre públic. 
 Còpia del rebut de l’IBI de l’any en què es sol·licita la subvenció. 
Títol que acrediti la propietat de la finca o qualsevol altre dret que els permeti realitzar les 
actuacions i complir amb les obligacions que s’estableixin en aquestes Bases (En cas que el 
promotor sigui llogater, caldrà presentar l’autorització expressa del beneficiari). 
 Fotografies de l’estat de l’immoble prèvies a l’actuació. 

 Llicència administrativa, o bé comunicació d’obra, o bé declaració responsable per la realització de 
les obres, o el compromís d’aportar-la durant l’any en què es sol·licita la subvenció.  

 Pressupost de l’actuació. 
 Declaració responsable del compliment dels requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions.  
 Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions fiscals i tributàries 
amb la hisenda municipal i, si s’escau, amb la seguretat Social.   

Prendre part en la convocatòria de subvencions publicada al BOP de Lleida de 29 d'octubre de 2021 
per a rehabilitar  les façanes de la finca descrita i obtenir l'ajut econòmic. 



Dades compte bancari on fer efectiu el pagament: 

Peramola de/d’ de 20 

Signatura, 

IL·LMA. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA 
Carrer Frederic Ribó, 8 – 25790 Peramola – CIF: P2520600D 

Tel. 973 47 02 63 – ajuntament@peramola.cat -  https://www.peramola.cat/ 

D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals, l’informem que les seves dades seran incorporades a un tractament 
responsabilitat de l’Ajuntament de Peramola per a la gestió del tràmit/servei que esteu realitzant, podeu ampliar aquesta informació consultant la nostra 
política de privacitat a https://www.peramola.cat/avis-legal. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la 
resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Ajuntament de Peramola, Carrer Frederic 
Ribó nº 8, 25790 Peramola (Lleida) o a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/peramola).

1 El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics, basat en l’art. 41.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú, és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest procediment. 

ES 

http://www.peramola.cat/
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