
CONVOCATÒRIA   PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  EN  RÈGIM  DE
CONCURRÈNCIA  COMPETITIVA  PER  PORTAR  A  TERME  ACTUACIONS  DE
MANTENIMENT, REPARACIÓ, REHABILITACIÓ I/O MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES
CONDICIONS SANITÀRIES DELS HABITATGES DE CASTELLBELL I EL VILAR, PER A
PARTICULARS, EMPRESES I AUTÒNOMS DE CASTELLBELL I EL VILAR

1. Objecte

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar s’ha fixat com objectiu conscienciar als veïns i
veïnes del municipi de la importància de complir els seus deures d’ús, conservació i
rehabilitació dels edificis existents, en la mesura que quedi afectada la seguretat
dels vianants i la preservació del patrimoni i de la qualitat del paisatge urbà, així
com el manteniment de les condicions sanitàries adequades de convivència.

Per altra banda, aquest objectiu també ha de comportar la promoció econòmica de
les empreses del municipi i la dinamització del sector econòmic de la construcció.

És  amb  aquesta  doble  finalitat  que,  des  de  aquest  Ajuntament  s’han  elaborat
aquestes bases i la corresponent convocatòria, sotmeses a les BASES GENERALS
PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  EN  RÈGIM  DE  CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA PER PORTAR A TERME ACTUACIONS DE MANTENIMENT, REPARACIÓ,
REHABILITACIÓ  I/O  MILLORA  I  ADEQUACIÓ  DE  LES  CONDICIONS  SANITÀRIES
DELS HABITATGES DE CASTELLBELL I EL VILAR, PER A PARTICULARS, EMPRESES I
AUTÒNOMS DE CASTELLBELL I EL VILAR, aprovades pel Ple de la Corporació en
sessió de data 29/03/2022, i publicades al BOP de data 28/04/2022.

per a definir les condicions i els procediments que han de regular les sol·licituds
d’aquesta subvenció destinada a la rehabilitació de les façanes dels immobles del
municipi,  la construcció  de foses sèptiques o microdepuradores , al  buidatge de
foses sèptiques  així com la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Així  mateix,  s’estableix,  de  forma  expressa,  que  la  concessió  d’aquests  ajuts
s’efectua mitjançant un règim de lliure concurrència competitiva. 

2. Finalitats

- Millorar l’estat de conservació i seguretat de les façanes del municipi per la seva
especial incidència en la seguretat dels vianants i la preservació de la Qualitat del
paisatge urbà.

- Promoure el manteniment i la rehabilitació de les façanes que formen part dels
conjunts o dels edificis i façanes protegits pel mapa de patrimoni cultural.

-  Difondre  i  crear  hàbits  a  la  ciutadania,  en  relació  amb  la  importància  de  la
conservació i rehabilitació de les façanes dels edificis.

- Adequar les condicions sanitàries dels habitatges.

- promoure l’energia neta

- Reactivar el sector econòmic que es mou al voltant del camp de la rehabilitació i
la construcció.



2.1 Obres subvencionables

Les obres objecte de subvenció són les següents:

•  Reparació  de  les  parts  d’obra  en  mal  estat  (arrebossats,  escrostonats,
sanejament, esquerdes, ...).

• Decapar la totalitat de la façana.

• Neteja de les parts de la pedra (natural o artificial) pel procediment més escaient.

• Restauració singular d’elements escultòrics o tractaments ornamentals.

• Reconstrucció o restitució d’elements deteriorats o desapareguts.

• Pintura dels arrebossats de l’edifici.

• Neteja i tractament adequat dels paraments petris o ceràmics.

• Neteja dels esgrafiats pel sistema adequat.

•  Neteja  i  restauració  dels  elements  de tancament  (no inclou  la  substitució  i/o
modificació total o parcial dels elements de tancament de les obertures).

•  Neteja,  desoxidat  i  restauració,  mitjançant  els  tractaments  adequats  de  la
serralleria i elements metàl·lics que formin part de la façana de l’edifici (no inclou la
substitució i/o modificació d’aquests elements).

•  Retirada  i,  eventualment,  recol·locació  en  el  lloc  idoni  dels  elements  i/o
instal·lacions de l’immoble o dels habitatges que tenen incidència en el paisatge
urbà (antenes, estenedors, aparells d’aire condicionat.

* Instal·lació de microdepuradores

* Buidatge i construcció de foses sèptiques

* Instal·lació de plaques fotovoltaiques.

3. Beneficiaris:

Les presents subvencions van destinades a totes les persones, amb títol de domini
com  amb qualsevol  dret  que  permeti  realitzar  les  actuacions  de  manteniment,
reparació,  rehabilitació  i/o  millora  de  façanes  dels  immobles  del  municipi,  o
adequació de les condicions sanitàries dels habitatges i complir amb les obligacions
que corresponen al manteniment i conservació dels edificis (propietaris, comunitats
de propietaris, usufructuaris, llogaters, usuaris d’edificis, etc).

Així  mateix,  és  imprescindible  que  les  obres  de  manteniment,  reparació,
rehabilitació,  millora,  construcció  siguin encarregades a societats  o professionals
amb domicili fiscal al Municipi de Castellbell i el Vilar.

4. Quantia de les subvencions

La quantia de la subvenció serà del 70 % del pressupost de l’obra amb una quantia
màxima de 1000 € i en el cas de la façana, quan la intervenció de la mateixa sigui



de diverses actuacions, en tot cas haurà d’incloure l’acabat final que correspongui
(pintat, estucat...)

5. Obligacions dels beneficiaris

D’acord amb la Llei de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre i el corresponent
Reglament que la desplega, aprovat der Reial Decret 887/2006, de 21 de Juliol, les
persones beneficiàries:

• Obtenir la llicència d’obres prèviament a l’inici de les mateixes.

*  Obtenir  qualsevol  altre  llicència  que  sigui  necessària  a  altres  organismes
competents. 

• Realitzar l’obra que fonamenti la concessió de la subvenció en el termini màxim
fixat i complir les condicions que determinen la concessió.

• Justificar les despeses realitzades.

•  Permetre  les  actuacions  de  comprovació  i  control  financer  per  part  de
l’Ajuntament.

•  Comunicar  a  l’Ajuntament,  amb  acreditació  documental,  l’obtenció  d’altres
subvencions,  ajuts  o  recursos  rebuts  d’altres  administracions  per  la  mateixa
finalitat.

• Seguir els criteris tècnics sobre materials, colors, ...

*  Acreditar,  en  el  moment  de sol·licitar  la  subvenció,  d’estar  al  corrent  de  les
obligacions  tributàries  i  la  Seguretat  Social.  No  obstant,  quan  el  beneficiari  no
estigui obligat a presentar les declaracions o documents en matèria tributària i de
seguretat social, el seu compliment s’acreditarà mitjançant declaració responsable.
Així mateix, i en el seu cas, també caldrà que el sol·licitant presenti una declaració
responsable  manifestant  si  es  dedueix  o  no  l’IVA  que  grava  l’import  de  les
actuacions subvencionades. Finalment, el sol·licitant no haurà de tenir cap deute
amb l’Ajuntament.

6. Puntuació de les sol·licituds

Els  ajuts  es  concediran  segons  les  disponibilitats  pressupostàries  i  la  puntuació
obtinguda d’acord  amb els  criteris  de valoració que s’estableixen en la clàusula
vuitena.

Podrà  adjudicar-se la totalitat  de l’import  de l’ajut  sol·licitat  a  cada una de  les
sol·licituds  (fins  a  un  màxim  de 1000  euros  per  sol·licitud),  segons  l’ordre
decreixent  de  les  valoracions  obtingudes  en  funció  de  la  seva  adequació  a  la
inversió i despesa justificada. Un mateix sol·licitant podrà presentar una sol·licitud
per cada projecte diferent dels subvencionables.

7. Àmbit temporal

Les despeses a finançar seran aquelles realitzades o a realitzar durant l’1 de Gener
2022 i   el dia 30 de juny de 2023



La data límit de justificació de les despeses de l’ajut serà el dia 30 de setembre
de 2023

8. Pressupost

El crèdit pressupostari que es destina a la convocatòria regulada en aquestes bases
serà la partida 433-48907, amb una dotació de 9,775 €.

A mesura que es produeixin renúncies o revocacions dels ajuts i en el supòsit que,
un cop resoltes les sol·licituds, no s’hagi esgotat l’import màxim fixat, es podran
assignar nous atorgaments als sol·licitants que no van arribar a obtenir els ajuts i
que,  atesos  els  criteris  de valoració  d’aquesta  resolució,  mantenien  una  posició
immediatament  posterior  a  la  de  les  sol·licituds  finançades  segons  l’ordre  de
preferència  establert,  sempre  que  aquestes  sol·licituds  finançades  es  puguin
realitzar en els terminis establerts en les bases.

9. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils i s’iniciarà l’endemà
de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona,  prèvia  comunicació  a  la Base de Dades  Nacional de Subvencions
(BDNS).

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases.

D’acord  amb  l’article  14  de  la  Llei  39/2015,  estaran  obligades  a  relacionar-se
electrònicament amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol·licitud a
través de mitjans electrònics les persones següents:

- Les persones jurídiques

- Les entitats sense personalitat jurídica

-  Aquelles  que  exerceixin  una  actuació  professional  per  la  qual  es  requereixi
col·legiació obligatòria.

-  Aquelles  que  representin  un  interessat  que  estigui  obligat  a  relacionar-se
electrònicament amb l’Administració

La  sol·licitud  a  través  de  mitjans  electrònics  es  realitzarà  a  través  de  la  seu
electrònica  de  l’Ajuntament  de  Castellbell  i  el  Vilar  a  l’adreça:
http://www.castellbellielvilar.cat

La  resta,  podran  presentar  la  sol·licitud  a  través  de  mitjans  electrònics  o  be
mitjançant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar (C.
Joaquim Borras 40 08296 Castellbell i el Vilar) així com per qualsevol dels mitjans
admesos  per  l’article  16  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:

- Instància de sol·licitud de l’ajut

- Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant



- Certificat de l’acord de la junta de propietaris en el seu cas

- Títol de la propietat o autorització del propietari si qui demana l’ajut és un llogater

- Projecte o memòria tècnica de les obres de rehabilitació, que es portaran a terme
si és  el  cas,  o memòria  o projecte de la instal·lació de les microdepuradores  o
plaques fotovotaiques. Aquesta haurà de constar amb un pressupost d’una empresa
amb seu social a Castellbell i el Vilar, condició imprescindible per poder optar a la
subvenció

• Full de domiciliació bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant (Model
normalitzat).

•  Declaració de les  ajudes en relació amb l’objecte subvencionat,  sol·licitades a
l’Ajuntament o d’altres administracions o ens públic en els últims dotze mesos i del
seu import i, si s’escau, de les efectivament concedides.

•  Declaració  responsable  de trobar-se  al  corrent  de les  obligacions fiscals,  amb
l’Ajuntament.

• Declaració de no estar incursos en el règim d’incompatibilitats vigents.

•  Declaració  jurada d’acceptació  de les  bases  i  compromís  de  realització  de  la
instal·lació en cas d’atorgament

L’Ajuntament  de Castellbell i el Vilar pot fer, en qualsevol moment, telemàticament
o per altres mitjans, les comprovacions necessàries per verificar la conformitat de
les  dades  d’aquestes  declaracions  presentades.  L’Ajuntament  de  Castellbell  i  el
Vilar,  en  el  procés  de  valoració  de  les  sol·licituds,  pot  sol·licitar,  per  escrit  o
mitjançant  entrevista  personal,  la  informació  complementària,  les  dades  o  les
acreditacions que consideri necessàries.

Un cop examinades les sol·licituds i documentació presentada, si no compleixen els
requisits establerts en aquestes bases i/o no esmenen els defectes o ajunten els
documents preceptius, es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord
amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

9.1.Esmena de la sol·licitud i/o documentació complementària

Si la sol·licitud o la documentació no reunissin els requisits exigits en les presents
bases, l’Ajuntament requerirà a l’interessat per tal que en el termini de deu dies
hàbils  s’esmenin  les  mancances  o s’acompanyin  els  documents  preceptius,  amb
indicació que, si no es complís amb el requeriment, se’l  tindrà per desistit de la
seva petició, arxivant-se sense més tràmit.

10. Procediment de concessió

El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva,
d’acord  a  la  base  10a  de  les  BASES  GENERALS  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER PORTAR A TERME
ACTUACIONS  DE  MANTENIMENT,  REPARACIÓ,  REHABILITACIÓ  I/O  MILLORA  I



ADEQUACIÓ  DE  LES  CONDICIONS  SANITÀRIES  DELS  HABITATGES  DE
CASTELLBELL  I  EL  VILAR,  PER  A  PARTICULARS,  EMPRESES  I  AUTÒNOMS  DE
CASTELLBELL I EL VILAR, aprovades pel Ple de la Corporació en sessió de data
29/03/2022, i publicades al BOP de data 28/04/2022.

11. Criteris d’avaluació de les sol·licituds

11.1 Requisits per a obtenir la condició de persones beneficiàries.

D’acord  amb  la  Llei  de  Subvencions  (38/2003,  de  17  de  novembre)  i  el
corresponent reglament que la desplega (Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol),
les persones sol·licitants hauran de complir tots els requisits que es relacionen a
continuació:

 Les persones jurídiques, empreses o promotores hauran d’estar legalment
constituïdes.

 Estar  al  corrent  de  les  obligacions  fiscals  i  tributàries  amb  Hisenda,
Seguretat Social i no tenir deutes amb l’Ajuntament.

 No haver donat lloc, per causes que haguessin estat declarats culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte signat amb l’Administració.

 No haver estar condemnades per sentència ferma a la pena de pèrdua de
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.

 No estar afectades per la Llei Concursal  o haver donat lloc a la resolució
ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.

 No  estar  afectada  per  la  Llei  d’incompatibilitats  la  persona  física  o
representant legal.

 Estar  al  corrent  de  pagament  d’obligacions  per  reintegrament  de
subvencions.

Aquesta fase té caràcter eliminatori, i en cas que les sol·licituds no compleixin els
requisits  quedaran  automàticament  descartades  de la  convocatòria  i  no podran
continuar el procés d’avaluació.

11.2 Procediment d’atorgament

El procediment de concessió de les subvencions regulades en les presents bases
reguladores serà el de concurrència competitiva, en base als següents criteris de
puntuació:

 S'atorgaran 4 punts als projectes presentats per buidatge foses sèptiques i
microdepuradores

 S’atorgaran 3 punts per als projectes que contemplin obres de rehabilitació i
reparació  per  deficiències  que  afectin  la  seguretat  de  les  façanes  amb
alineació a vial, reparació general de les façanes i mitgeres visibles des de
l’espai públic i  per aquelles actuacions d’eliminació de grafitis visibles des de
la via pública.



 S'atorgaran  2  punts  per  la  construcció  de  foses  sèptiques  i
microdepuradores 

 S’atorgaran 1 punts  per  aquells  projectes  de  instal·lació  de  plaques
fotovoltaiques

11.3 Comissió de valoració

L’encarregat de revisar que les sol·licituds compleixin els requisits així com per la
valoració  de  les  sol·licituds  presentades  basant-se  en  l’aplicació  dels  criteris  de
valoració  establerts  serà  una comissió  qualificadora  integrada  per  les  següents
persones o persones en qui deleguin:

-  L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament,

- Regidor de Promoció econòmica, 

- El tècnic del Servei de Promoció Econòmica

- La tècnica de l’àrea de territori , que actuarà de secretària de la comissió

La Comissió comprovarà que es compleixen els requisits establerts en les presents
bases i procedirà a proposar la concessió dels ajuts que es demanin d’acord als
criteris de valoració i per ordre decreixent. 

Aquesta Comissió tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les sol·licituds
que incompleixin els requisits i condicions establertes en aquestes bases.

 11.3.1 Resultat valoració

Les  sol·licituds  s’ordenaran  per  ordre  de  prioritat  en  funció  del  resultat  total
obtingut de la valoració d’aspectes tècnics i de la valoració d’aspectes qualitatius.

 12. Resolució i modificació de la resolucio

S’estarà al que disposen les bases 15a. I 16a de les BASES GENERALS PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER
PORTAR A TERME ACTUACIONS DE MANTENIMENT, REPARACIÓ, REHABILITACIÓ
I/O MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES CONDICIONS SANITÀRIES DELS HABITATGES
DE CASTELLBELL I EL VILAR, PER A PARTICULARS, EMPRESES I AUTÒNOMS DE
CASTELLBELL I EL VILAR, aprovades pel Ple de la Corporació en sessió de data
29/03/2022

13. Obligacions i compromisos de les persones beneficiàries

Els beneficiaris hauran de:

a) Trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Castellbell i el
Vilar

b) Justificar davant l’òrgan condecent, en el seu cas, el compliment dels requisits i
condicions,  així  com el  compliment  de la finalitat  que determina la  concessió  o
gaudiment de l’ajut.



c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan condecent, en
el seu cas, així com qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin
realitzar els òrgans de control competents.

d)  Acreditar  que es troba al  corrent  en el  compliment  de les  seves  obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social.

14. Seguiment, avaluació, justificació i certificació de les actuacions

Qualsevol modificació essencial en l’activitat s’ha de comunicar a l’Ajuntament de
Castellbell i el Vilar. 

Les persones beneficiàries dels ajuts han de presentar a l’Ajuntament de Castellbell
i el Vilar, en el termini màxim de 15 dies des de l’acabament de l’obra i com a
termini màxim el  dia 15 de novembre de 2022, la documentació justificativa del
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció  de la següent
documentació:

Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:

1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades
en  les  presents  bases,  així  com  de  les  activitats  realitzades.  Aquesta  memòria
haurà  d’incloure  informació  gràfica  de  les  activitats  realitzades  (fotografies  dels
abans i el després de l’obra realitzada).

Aquesta també haurà de contenir:

• Fotocòpia de la llicència d’obres amb el degut rebut de pagament.

* Fotocòpia  d’altres  permisos,  d’altres  administracions que fossin  preceptius per
poder realitzar l’actuació.

• Certificat final d’obres degudament visat, si s’escau

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’actuació.

En  la  confecció  de  la  memòria  econòmica  caldrà  tenir  present  els  següents
aspectes:

a) S’haurà de justificar una despesa per un import pressupostat.

b) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.

c)  Els  documents  justificatius  a  presentar  seran  factures,  minutes  o  altres
documents  amb valor  acreditatiu  equivalent en el  tràfic  jurídic  mercantil  o  amb
eficàcia  administrativa.  És  CONDICIÓ  INDISPENSABLE per  poder  cobrar  la
subvenció que la factura o document amb valor acreditatiu equivalent sigui d’una
empresa  amb seu social al municipi de Castellbell i el Vilar. Aquests documents
hauran  de  reunir  tots  els  requisits  legals  exigibles  i  en  ells  es  descriurà  amb
claredat  l’activitat  a  què  es  refereixen.  En  el  cas  que  es  presentin  documents
justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder
retornar-los al/la beneficiari/ària.



d)  Per  a  l’acceptació  de  les  justificacions,  caldrà  que  la  despesa  hagi  estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

En el  cas d’instal·lació  de plaques fotovoltaiques  en habitatges  per  autoconsum
s’haurà  d’adjuntar  en la  memòria  justificativa  l’autorització  administrativa  de  la
instal·lació generadora per part de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya
o, en el seu defecte, document acreditatiu d’inici dels tràmits d’autorització. 

Una vegada comprovada la documentació presentada, es procedirà a practicar la
visita de comprovació i informe tècnic sobre la correcta execució de l’obra i quan
aquest s’emeti en sentit favorable es procedirà a ordenar el pagament en el termini
màxim d’1 mes.

En el  cas que es  detecti  alguna deficiència  o  mancança es concedirà  el  termini
màxim de 10 dies, per esmenar les anomalies. Si transcorregut aquest període no
s’hagués produït l’esmena es perdrà la subvenció.

15.- Disposició final

Per  tot  allò  no expressament  regulat  a  la  present  convocatòria,  s’estarà  a  allò
regulat a les BASES GENERALS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM
DE  CONCURRÈNCIA  COMPETITIVA  PER  PORTAR  A  TERME  ACTUACIONS  DE
MANTENIMENT, REPARACIÓ, REHABILITACIÓ I/O MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES
CONDICIONS SANITÀRIES DELS HABITATGES DE CASTELLBELL I EL VILAR, PER A
PARTICULARS, EMPRESES I AUTÒNOMS DE CASTELLBELL I EL VILAR, aprovades
pel Ple de la Corporació en sessió de data 29/03/2022, i publicades al BOP de data
28/04/2022, així com a l’Ordenança general  de subvencions de l’Ajuntament de
Castellbell i el Vilar.





 Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert
 Fotocopia del DNI / Passaport / NIE de la persona sol·licitant
 Declaració responsable, segons el model que d’adjunta com a annex 2
 Acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb:

o L’AEAT
o La TGSS

 Altra documentació que el beneficiari consideri oportuna:

....................................................................................................................

.....................................

....................................................................................................................

.....................................

D’acord amb la Llei  orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals. , s’informa a la persona interessada que les
dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament
informàtic.  Així  mateix,  s’informa  de  la  possibilitat  d’exercir  els  drets  d’accés,
rectificació,  cancel·lació  i  oposició,  en  els  termes  inclosos  a  la legislació  vigent,
mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament.

Autoritzo  a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves  competències,  a fer  ús de les
dades  personals  facilitades,  com també per  fer  tramesa  d’informació  general  o
específica que pugui ser del meu interès.

 

 



 ANNEX 2 DECLARACIO RESPONSABLE

- Ompliu en cas de ser una persona jurídica

Nom i cognoms: Número de passaport o DNI:

Càrrec

Comunitat de propietaris - Adreça:

Població: CP:

Tel. Fix Tel. Mòbil:

Correu electrònic:

Activitat per la qual es sol·licita l’ajut:

- Ompliu en cas de ser una persona física

Nom i cognoms: NIF:

Població: CP:

Tel. Fix Tel. Mòbil:

Correu electrònic:

Activitat per la qual es sol·licita l’ajut:

La  persona que signa,  actuant en nom i  interès  propi  /  en representació  de la
Comunitat de Propietaris indicada a l’encapçalament DECLARA:

- El/la sol·licitant no té deutes amb l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar

- El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

- El compromís de comunicar a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar les subvencions
que demani i/o obtingui amb posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud.

- El/la sol·licitant declara expressament que compleix amb el règim de mínimis i
que, per tant, la quantitat total dels ajuts que es puguin rebre no superaran la
quantitat  de 200.000 EUR en  un període  de  tres  exercicis  fiscals  (d’acord  amb
l’establert al Reglament 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a
l’aplicació dels articles 87 i 88 del tractat a les Ajudes de mínimes).

- El/l sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i
de la normativa vigent d’aplicació.

- Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per
l’Ajuntament  de Castellbell  i  el  Vilar i  que no es  troba  en cap dels  supòsits  de



reintegrament  que  preveu  l’article  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions.

- Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la
seguretat social i amb Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de
pagament o que no està obligada a declarar. Així mateix també declara estar donat
d’alta al cens  d’obligats  tributaris així com a l’import sobre activitats econòmiques,
si escau. 

I perquè així consti, signo aquesta declaració

Segell ( si escau) Nom Representant/ Sol·licitant Signatura:

Castellbell i el Vilar,                        de                                            de 2022

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals., us informem que les dades que heu
d’incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori; en cas de no consignar-
les,  us  podrem  tenir  per  desistits  de  la  vostra  petició.  Les  vostres  dades
s’incorporaran als fitxers automatitzats i/o manuals de l’Ajuntament de Castellbell i
el Vilar únicament per a la resolució d’aquesta tramitació. També us informem que
podreu  exercir-ne el  dret  d’accés,  modificació,  cancel·lació  i  oposició  mitjançant
sol·licitud  expressa  adreçada  al  Registre  General  de  l’Ajuntament  o  a  l’adreça
electrònica castellbell@diba.cat.


