
 Dades d’identificació de la comunitat de propietaris

 Comunitat de propietaris:                                                                          CIF:

 Sol·licitud  d'ajut  per a la  rehabilitació  dels  elements  comuns dels  edificis  plurifamiliars del  
 municipi de Salt. Exercici 2021. 
  
              

Convocatòria  2021 
Fase 1 

Model 1

 Domicili:                                                                                                      C.P./Població:

 Representant de la comunitat a efectes de notificació

 Nom i cognoms:                                                                                         NIF/CIF/NIE:

 Adreça electrònica de contacte:                                                               Telèfon:

 La nostra comunitat ha acordat sol·licitar l’ajut per: 

 Confecció  Informe ITE + sol·licitud certificat d’aptitud.

            NO Manifesto que la Comunitat disposa d'ITE:             SÍ

  Opció C (conceptes subvencionables per a la resta d’actuacions): 
 Conservació del fonaments i l'estructura.
 Conservació de les cobertes, terrats i mitgeres.
 Les relatives a l'estat de conservació de la façana i balcons.

 Instal·lacions comunes de fontaneria, electricitat, lampisteria, gas, sanejament i/o telecomunicacions.

 Millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitèctoniques als espais comuns d'accés als edificis. 

 Les destinades a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l'edifici per reduir la demanda energètica.
 Complirà amb la normativa d'aplicació de CTE.

 Les destinades a la posada en funcionament d'ascensors aturats per manca de manteniment.

 Materials necessaris i el lloguer d'equips per l'objecte de la subvenció.

 Altres de caràcter comunitari, no previstes anteriorment.

  Opció A (obtenció de l'ITE i/o CEE):

(Marcar amb X una de les opcions d’entre les opcions B o C) 
  Opció B  (LINIA I. Adequació instal·lacions existents, i Seguretat): 

 B1  Instal·lació comunitària i interior d'aigua i/o connexió a la xarxa d'abastament municipal.
 B2  Instal.lació de la centralització de comptadors elèctrics de baixa tensió.

 B3  Trasllat comptadors de gas.

            NO Manifesto que la Comunitat disposa de CEE:         SÍ

 Confecció  Certificat CEE + obtenció de l'etiqueta de qualificació energètica.

 B4  Sistemes de seguretat.



Convocatòria  2021 
Fase 1 

Model 1

 El sota-signant en representació de la Comunitat, DECLARA : 
1- Que la comunitat no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 llei 38/2003
2.- Que accepta  les condicions de la convocatòria i de les seves bases reguladores.
3.- El contingut dels documents presentats digitalment s'ajusta als requerits a les bases.

  SÍ    NO 
   S'han sol·licitat ajuts a altres administracions. En cas que sí, acreditar-ho.

   Hi ha persones amb mobilitat reduïda o majors de 70 anys. En cas que sí, acreditar-ho.

 Documentació tècnica (d'acord amb l'article 9.1.B de les bases): 

   Pressupost/s d’industrial/s acreditat/s detallat per conceptes i l’IVA aplicable.
   ( * En el cas de pressupostos d'import superior a 30.000,00 euros, presentar 3 ofertes.)

 Documentació que cal aportar (format digital PDF).
 Documentació jurídico-administrativa: 
- Imprès de la sol·licitud signada.
- CIF de la comunitat de propietaris i DNI de la persona representant.
- Còpia del document de l’Acta amb els acords en relació a la convocatòria de subvencions.
- Assegurança vigent de responsabilitat civil de la comunitat de propietaris.-

   Fotografies estat inicial, sempre que les obres estiguin pendents de realitzar.

   En cas de millora de la qualitat i la sostenibilitat de l'edifici: Certificat eficiència energètica de la situació 

   En cas de millora d'accessibilitat: Projecte bàsic o d'execució.

   Informe ITE: Pressupost dels honoraris emès pel professional.

   Casos B i C que ja disposin de ITE i/o CEE: ITE i certificat d'aptitud vigent o resuloció AHC / Certificat

   Pel cas tipus B, pressupost per part de la companyia d'aigües de la modificació de l'escomesa de la 
   centralització d'aigua, si s'escau.

Autoritzo l’Ajuntament de Salt perquè pugui obtenir directament davant les administracions competents els certificats i 
documents necessaris per resoldre els expedients i, en especial, la informació de caràcter tributari, de Seguretat Social o 
qualsevol altra que es consideri pertinent per comprovar les dades manifestades a la sol·licitud, segons la disposició 
addicional segona de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets 
digitals.

 SÍ
La Comunitat que té requeriments i ordres d'execució que afecten les anteriors actuacions.

            NO ( En cas afirmatiu, s'adjunta còpia.) 

Les actuacions sol·licitades estan qualificades a l'ITE: Molt Greus Greus Importants

 Marqueu si s'escau: 

   Certificat CEE: Pressupost dels honoraris emès pel professional.

   Actuació  B:

   Actuació  A:

   Actuació  C:



 Participar en la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis    
 plurifamiliars del municipi de Salt, exercici 2021. 

 SOL·LICITO : 

 Signatura 
 El/la representant 

Salt, d de 20

 Les dades personals que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Actuacions habitatge, creat per l’Ajuntament de Salt per a, entre altres 
finalitats, la tramitació d’ajuts. No seran cedides  a  terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment 
podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (plaça Lluís Companys 
núm. 1) o a l’Oficina Municipal d’Habitatge de Salt (carrer Doctor Ferran núm. 7, Bxs.)
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 Dades d’identificació de la comunitat de propietaris
 Comunitat de propietaris:                                                                          CIF:
 Sol·licitud  d'ajut  per a la  rehabilitació  dels  elements  comuns dels  edificis  plurifamiliars del  
 municipi de Salt. Exercici 2021.
 
                                                                      
Convocatòria  2021
Fase 1
Model 1
 Domicili:                                                                                                      C.P./Població:
 Representant de la comunitat a efectes de notificació
 Nom i cognoms:                                                                                         NIF/CIF/NIE:
 Adreça electrònica de contacte:                                                               Telèfon:
 La nostra comunitat ha acordat sol·licitar l’ajut per: 
  Opció C (conceptes subvencionables per a la resta d’actuacions): 
 Complirà amb la normativa d'aplicació de CTE.
  Opció A (obtenció de l'ITE i/o CEE): 
(Marcar amb X una de les opcions d’entre les opcions B o C) 
  Opció B  (LINIA I. Adequació instal·lacions existents, i Seguretat): 
Convocatòria  2021
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Model 1
 El sota-signant en representació de la Comunitat, DECLARA : 
1-
Que la comunitat no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 llei 38/2003
2.-
Que accepta  les condicions de la convocatòria i de les seves bases reguladores.
3.-
El contingut dels documents presentats digitalment s'ajusta als requerits a les bases.
  SÍ    NO 
 Documentació tècnica (d'acord amb l'article 9.1.B de les bases): 
   ( * En el cas de pressupostos d'import superior a 30.000,00 euros, presentar 3 ofertes.)
 Documentació que cal aportar (format digital PDF).
 Documentació jurídico-administrativa: 
-
Imprès de la sol·licitud signada.
-
CIF de la comunitat de propietaris i DNI de la persona representant.
-
Còpia del document de l’Acta amb els acords en relació a la convocatòria de subvencions.
-
Assegurança vigent de responsabilitat civil de la comunitat de propietaris.
-
   centralització d'aigua, si s'escau.
Autoritzo l’Ajuntament de Salt perquè pugui obtenir directament davant les administracions competents els certificats i documents necessaris per resoldre els expedients i, en especial, la informació de caràcter tributari, de Seguretat Social o qualsevol altra que es consideri pertinent per comprovar les dades manifestades a la sol·licitud, segons la disposició addicional segona de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
La Comunitat que té requeriments i ordres d'execució que afecten les anteriors actuacions.
 ( En cas afirmatiu, s'adjunta còpia.) 
Les actuacions sol·licitades estan qualificades a l'ITE:
 Marqueu si s'escau: 
 Participar en la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis   
 plurifamiliars del municipi de Salt, exercici 2021. 
 SOL·LICITO : 
 Signatura
 El/la representant 
 Les dades personals que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Actuacions habitatge, creat per l’Ajuntament de Salt per a, entre altres finalitats, la tramitació d’ajuts. No seran cedides  a  terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (plaça Lluís Companys núm. 1) o a l’Oficina Municipal d’Habitatge de Salt (carrer Doctor Ferran núm. 7, Bxs.)
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