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SUBVENCIONS PER A LES ACTUACIONS EN MATERIA DE REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS 

DELS EDIFICIS PLURIFAMILIARS DEL MUNICIPI DE SALT. EXERCICI 2022. 

1.- Dades d'identificació del beneficiari de la Subvenció 

Comunitat de propietaris :     NIF: 

Domicili: C.P./ Població:

Teléfon: Ne: 

2.- Dades d'identificació de la persona signant de la declaració 

Nom i cognoms : NIF/NIE: 

Garree que ostenta : 

3.- Dades d'identificació de l'expedient 

Núm. Expedient �------� ( a omplir pe/s seNeis municipa/s)

lmport concedit: €
�------� 

4.- Declaració 

La persona signant DECLARA: 

Primer : Que s'han executat les obres i actuacions derivades de l'objecte de la subvenció. 

Segon : Que la subvenció ha servit per realitzar l'actuació per a la qual ha estat concedida. 

Tercer : Que els justificants relacionats a continuació, els originals deis quals s'adjunten al present compte 

justificatiu, han servit per a l'objecte de la subvenció: 
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Detall deis justificants (total de factures, i pagaments): 

Núm. Prove"idor 
Núm. Data 

Concepte 
Factura Factura 

TOTAL: 

lmport 
Factura 
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lmport Data 
Pagat Pagament 

Quart : Que no s'ha disposat de cap altra subvenció per l'actuació de la subvenció, que sumats a l'atorgat per 

l'Ajuntament sobrepassi el seu cost total. En cas de no ser així cal manifestar l'Ens concedent de la subvenció i 

l'import rebut: 

Cinqué : Autoritzem a l'Ajuntament de Salt a realitzar les visites de comprovació oportunes per verificar el 

compliment de les obligacions de la comunitat de propietaris com a beneficiaris de la subvenció rebuda. Així 

mateix autoritzem a l'Ajuntament de Salt per la realització de les oportunes comprovacions, davant les 

Administracions competents, per tal de verificar la situació de corrent de les obligacions tributaries i de la 

seguretat social, en els termes establerts a la llei general de subvencions i a les bases reguladores de la 

subvenció que es justifica. 
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Sisé : S'adjunta la següent documentació: 

D Original del certificat final d'obra signat per técnic competent (si s'escau). 

D Ates que en l'execució de les obres no ha estat necessaria la vigilancia del técnic competent, sol·licito sigui 

emes informe municipal en substitució del certificat final de l'obra. 

D L'informe de l'inspecció técnica de l'edifici (ITE) en format pdf i amb l'acreditació d'entrada a l'Agència

de l'Habitatge de Catalunya.

D El Certificat CEE diligenciat a l'ICAEN, amb l'arxiu informatic generat. 

D Fotografíes de l'estat general en color de les actuacions tetes. 

D Cas instal·lacions: butlletins signats per instal·lador homologat. 

D Cas renovació finestres: marcatge CE elements instal·lats. 

D Cas modificacions projecte inicial: modificació projecte subscrita per técnic. 

D Cas posada en funcionament d'ascensors: certificat de revisió i manteniment empresa homologada. 

D Cas de millora de la qualitat i sostenibilitat: certificat d'eficiéncia energética de l'edifici final, diligenciat a 

l'ICAEN i amb l'arxiu informatic generat. 

D Originals deis rebuts, factures i justificants de pagament de les despeses relacionades en el present compte 

justificatiu ( tots els rebuts i justificants han de ser de curs legal i complit amb la normativa vigent ). 

D Extracte Bancari (moviments comptables) des de la data de concessió fins a la data de justificació. 

D Altra documentació adjuntada: 

Salt, de 

Signatura del representant, 

Les dades personals que ens proporcioneu s'incorporaran al fitxer Actuacions habitatge, creat per l'Ajuntament de Salt per a, entre a/tres 
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 adrec;ant-vos a /'Ajuntament (plac;a Lluís Companys núm. 1) o 
a /'Oficina Municipal d'Habitatge de Salt (carrer Doctor Ferran núm. 7, Bxs.) 
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