
 
            
            AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
             

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les 
seves dades seran incorporades en el fitxer d’activitats per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer 
és l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al C/ Joaquim Borràs,40, per 
exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

CIF P0805200-C   www.castellbellielvilar.cat   c. de Joaquim Borràs, 40  08296 Castellbell i el Vilar (BCN) 
Tel. 938 340 350   Fax. 938 282 122   Mail. castellbell@diba.cat 

 
SOL·LICITUD PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONJS MUNICIPALS PER A LA 
REHABILITACIÓ DE FAÇANES, INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES 
RESIDUALS I PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL MUNICIPI DE CASTELLBELL I EL 
VILAR 
 
Dades personals persona física 
Nom i cognoms: DNI/CIF: 

 
Adreça: 
 
Població: 
 

CP Tel: 

Correu electrònic: 
 
Núm. Compte Bancari:  
 
 
Dades personals persona jurídica (Comunitat de Propietaris) 
Nom i cognoms: DNI/CIF: 

 
Adreça: 
 
Població: 
 

CP Tel: 

Correu electrònic: 
 
Núm. Compte Bancari:  
 
 

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a 
l’adreça de correu electrònic 

 
Fes una breu descripció dels motius pels quals demanes l’ajut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
            
            AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
             

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les 
seves dades seran incorporades en el fitxer d’activitats per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer 
és l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al C/ Joaquim Borràs,40, per 
exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

CIF P0805200-C   www.castellbellielvilar.cat   c. de Joaquim Borràs, 40  08296 Castellbell i el Vilar (BCN) 
Tel. 938 340 350   Fax. 938 282 122   Mail. castellbell@diba.cat 

DECLARACIÓ RESPONSABLE: 
□ 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 en 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 mínims  que, per tant, la 
quantitat total dels ajuts que es puguin rebre no superaran la quantitat de 200.000€ 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 del articles 87 i 88 del tractat de les Ajudes mínimes). 

□ El/la Sol·licitant compleix qualsevol altre 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 es cau. 

□ Que accepto les bases que regulen el procediment de selecció esmenat 
□ Que compleixo totes i cadascuna de les circumstàncies exigides a la base quarta d’aquesta 

convocatòria. 
□ Que totes les dades aportades son certes i que compliré i/o acreditaré documentalment els 

extrems declarats en els punts anteriors. 
 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:  
□ Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert. 
□ Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant. 
□ Declaració Responsable. 
□ Acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb: 

□ L’AEAT 

□ LA TGSS 

□ Altra documentació que el beneficiari consideri oportuna: 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
 

A Castellbell i el Vilar, a ............. de ...................................... de 2023 
Signatura i segell (si s’escau):  
 
 
 
 
 
 
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. 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE: 
□ 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 en 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. 
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declarar. Així mateix, també declara estar donat d’alta al cens d’obligats tributaris així com a 
l’import sobre activitats econòmiques, si es cau. 
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□ Que compleixo totes i cadascuna de les circumstàncies exigides a la base quarta d’aquesta 
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□ Que totes les dades aportades son certes i que compliré i/o acreditaré documentalment els 

extrems declarats en els punts anteriors. 
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seves dades seran incorporades en el fitxer d’activitats per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer 
és l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al C/ Joaquim Borràs,40, per 
exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

CIF P0805200-C   www.castellbellielvilar.cat   c. de Joaquim Borràs, 40  08296 Castellbell i el Vilar (BCN) 
Tel. 938 340 350   Fax. 938 282 122   Mail. castellbell@diba.cat 

 
SOL·LICITUD PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONJS MUNICIPALS PER A LA 
REHABILITACIÓ DE FAÇANES, INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES 
RESIDUALS I PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL MUNICIPI DE CASTELLBELL I EL 
VILAR 
 
Dades personals persona física 
Nom i cognoms: DNI/CIF: 

 
Adreça: 
 
Població: 
 

CP Tel: 

Correu electrònic: 
 
Núm. Compte Bancari:  
 
 
Dades personals persona jurídica (Comunitat de Propietaris) 
Nom i cognoms: DNI/CIF: 

 
Adreça: 
 
Població: 
 

CP Tel: 

Correu electrònic: 
 
Núm. Compte Bancari:  
 
 

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a 
l’adreça de correu electrònic 

 
Fes una breu descripció dels motius pels quals demanes l’ajut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
            
            AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
             

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les 
seves dades seran incorporades en el fitxer d’activitats per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer 
és l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al C/ Joaquim Borràs,40, per 
exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

CIF P0805200-C   www.castellbellielvilar.cat   c. de Joaquim Borràs, 40  08296 Castellbell i el Vilar (BCN) 
Tel. 938 340 350   Fax. 938 282 122   Mail. castellbell@diba.cat 

DECLARACIÓ RESPONSABLE: 
□ 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 en 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 mínims  que, per tant, la 
quantitat total dels ajuts que es puguin rebre no superaran la quantitat de 200.000€ 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 del articles 87 i 88 del tractat de les Ajudes mínimes). 

□ El/la Sol·licitant compleix qualsevol altre 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 es cau. 

□ Que accepto les bases que regulen el procediment de selecció esmenat 
□ Que compleixo totes i cadascuna de les circumstàncies exigides a la base quarta d’aquesta 

convocatòria. 
□ Que totes les dades aportades son certes i que compliré i/o acreditaré documentalment els 

extrems declarats en els punts anteriors. 
 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:  
□ Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert. 
□ Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant. 
□ Declaració Responsable. 
□ Acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb: 

□ L’AEAT 

□ LA TGSS 

□ Altra documentació que el beneficiari consideri oportuna: 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
 

A Castellbell i el Vilar, a ............. de ...................................... de 2023 
Signatura i segell (si s’escau):  
 
 
 
 
 
 
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. 



 
            
            AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
             

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les 
seves dades seran incorporades en el fitxer d’activitats per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer 
és l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al C/ Joaquim Borràs,40, per 
exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

CIF P0805200-C   www.castellbellielvilar.cat   c. de Joaquim Borràs, 40  08296 Castellbell i el Vilar (BCN) 
Tel. 938 340 350   Fax. 938 282 122   Mail. castellbell@diba.cat 

 
SOL·LICITUD PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONJS MUNICIPALS PER A LA 
REHABILITACIÓ DE FAÇANES, INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES 
RESIDUALS I PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL MUNICIPI DE CASTELLBELL I EL 
VILAR 
 
Dades personals persona física 
Nom i cognoms: DNI/CIF: 

 
Adreça: 
 
Població: 
 

CP Tel: 

Correu electrònic: 
 
Núm. Compte Bancari:  
 
 
Dades personals persona jurídica (Comunitat de Propietaris) 
Nom i cognoms: DNI/CIF: 

 
Adreça: 
 
Població: 
 

CP Tel: 

Correu electrònic: 
 
Núm. Compte Bancari:  
 
 

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a 
l’adreça de correu electrònic 

 
Fes una breu descripció dels motius pels quals demanes l’ajut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
            
            AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
             

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les 
seves dades seran incorporades en el fitxer d’activitats per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer 
és l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al C/ Joaquim Borràs,40, per 
exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

CIF P0805200-C   www.castellbellielvilar.cat   c. de Joaquim Borràs, 40  08296 Castellbell i el Vilar (BCN) 
Tel. 938 340 350   Fax. 938 282 122   Mail. castellbell@diba.cat 

DECLARACIÓ RESPONSABLE: 
□ 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 en 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 mínims  que, per tant, la 
quantitat total dels ajuts que es puguin rebre no superaran la quantitat de 200.000€ 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 del articles 87 i 88 del tractat de les Ajudes mínimes). 

□ El/la Sol·licitant compleix qualsevol altre 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 es cau. 

□ Que accepto les bases que regulen el procediment de selecció esmenat 
□ Que compleixo totes i cadascuna de les circumstàncies exigides a la base quarta d’aquesta 

convocatòria. 
□ Que totes les dades aportades son certes i que compliré i/o acreditaré documentalment els 

extrems declarats en els punts anteriors. 
 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:  
□ Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert. 
□ Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant. 
□ Declaració Responsable. 
□ Acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb: 

□ L’AEAT 

□ LA TGSS 

□ Altra documentació que el beneficiari consideri oportuna: 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
 

A Castellbell i el Vilar, a ............. de ...................................... de 2023 
Signatura i segell (si s’escau):  
 
 
 
 
 
 
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. 



 
            
            AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
             

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les 
seves dades seran incorporades en el fitxer d’activitats per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer 
és l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al C/ Joaquim Borràs,40, per 
exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

CIF P0805200-C   www.castellbellielvilar.cat   c. de Joaquim Borràs, 40  08296 Castellbell i el Vilar (BCN) 
Tel. 938 340 350   Fax. 938 282 122   Mail. castellbell@diba.cat 

 
SOL·LICITUD PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONJS MUNICIPALS PER A LA 
REHABILITACIÓ DE FAÇANES, INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES 
RESIDUALS I PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL MUNICIPI DE CASTELLBELL I EL 
VILAR 
 
Dades personals persona física 
Nom i cognoms: DNI/CIF: 

 
Adreça: 
 
Població: 
 

CP Tel: 

Correu electrònic: 
 
Núm. Compte Bancari:  
 
 
Dades personals persona jurídica (Comunitat de Propietaris) 
Nom i cognoms: DNI/CIF: 

 
Adreça: 
 
Població: 
 

CP Tel: 

Correu electrònic: 
 
Núm. Compte Bancari:  
 
 

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a 
l’adreça de correu electrònic 

 
Fes una breu descripció dels motius pels quals demanes l’ajut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
            
            AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
             

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les 
seves dades seran incorporades en el fitxer d’activitats per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer 
és l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al C/ Joaquim Borràs,40, per 
exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

CIF P0805200-C   www.castellbellielvilar.cat   c. de Joaquim Borràs, 40  08296 Castellbell i el Vilar (BCN) 
Tel. 938 340 350   Fax. 938 282 122   Mail. castellbell@diba.cat 

DECLARACIÓ RESPONSABLE: 
□ 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 en 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 mínims  que, per tant, la 
quantitat total dels ajuts que es puguin rebre no superaran la quantitat de 200.000€ 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 del articles 87 i 88 del tractat de les Ajudes mínimes). 

□ El/la Sol·licitant compleix qualsevol altre 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 es cau. 

□ Que accepto les bases que regulen el procediment de selecció esmenat 
□ Que compleixo totes i cadascuna de les circumstàncies exigides a la base quarta d’aquesta 

convocatòria. 
□ Que totes les dades aportades son certes i que compliré i/o acreditaré documentalment els 

extrems declarats en els punts anteriors. 
 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:  
□ Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert. 
□ Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant. 
□ Declaració Responsable. 
□ Acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb: 

□ L’AEAT 

□ LA TGSS 

□ Altra documentació que el beneficiari consideri oportuna: 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
 

A Castellbell i el Vilar, a ............. de ...................................... de 2023 
Signatura i segell (si s’escau):  
 
 
 
 
 
 
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. 



 
            
            AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
             

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les 
seves dades seran incorporades en el fitxer d’activitats per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer 
és l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al C/ Joaquim Borràs,40, per 
exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

CIF P0805200-C   www.castellbellielvilar.cat   c. de Joaquim Borràs, 40  08296 Castellbell i el Vilar (BCN) 
Tel. 938 340 350   Fax. 938 282 122   Mail. castellbell@diba.cat 

 
SOL·LICITUD PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONJS MUNICIPALS PER A LA 
REHABILITACIÓ DE FAÇANES, INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES 
RESIDUALS I PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL MUNICIPI DE CASTELLBELL I EL 
VILAR 
 
Dades personals persona física 
Nom i cognoms: DNI/CIF: 

 
Adreça: 
 
Població: 
 

CP Tel: 

Correu electrònic: 
 
Núm. Compte Bancari:  
 
 
Dades personals persona jurídica (Comunitat de Propietaris) 
Nom i cognoms: DNI/CIF: 

 
Adreça: 
 
Població: 
 

CP Tel: 

Correu electrònic: 
 
Núm. Compte Bancari:  
 
 

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a 
l’adreça de correu electrònic 

 
Fes una breu descripció dels motius pels quals demanes l’ajut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
            
            AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
             

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les 
seves dades seran incorporades en el fitxer d’activitats per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer 
és l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al C/ Joaquim Borràs,40, per 
exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

CIF P0805200-C   www.castellbellielvilar.cat   c. de Joaquim Borràs, 40  08296 Castellbell i el Vilar (BCN) 
Tel. 938 340 350   Fax. 938 282 122   Mail. castellbell@diba.cat 

DECLARACIÓ RESPONSABLE: 
□ 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 en 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 mínims  que, per tant, la 
quantitat total dels ajuts que es puguin rebre no superaran la quantitat de 200.000€ 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 del articles 87 i 88 del tractat de les Ajudes mínimes). 

□ El/la Sol·licitant compleix qualsevol altre 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 es cau. 

□ Que accepto les bases que regulen el procediment de selecció esmenat 
□ Que compleixo totes i cadascuna de les circumstàncies exigides a la base quarta d’aquesta 

convocatòria. 
□ Que totes les dades aportades son certes i que compliré i/o acreditaré documentalment els 

extrems declarats en els punts anteriors. 
 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:  
□ Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert. 
□ Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant. 
□ Declaració Responsable. 
□ Acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb: 

□ L’AEAT 

□ LA TGSS 

□ Altra documentació que el beneficiari consideri oportuna: 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
 

A Castellbell i el Vilar, a ............. de ...................................... de 2023 
Signatura i segell (si s’escau):  
 
 
 
 
 
 
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. 



 
            
            AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
             

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les 
seves dades seran incorporades en el fitxer d’activitats per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer 
és l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al C/ Joaquim Borràs,40, per 
exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

CIF P0805200-C   www.castellbellielvilar.cat   c. de Joaquim Borràs, 40  08296 Castellbell i el Vilar (BCN) 
Tel. 938 340 350   Fax. 938 282 122   Mail. castellbell@diba.cat 

 
SOL·LICITUD PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONJS MUNICIPALS PER A LA 
REHABILITACIÓ DE FAÇANES, INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES 
RESIDUALS I PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL MUNICIPI DE CASTELLBELL I EL 
VILAR 
 
Dades personals persona física 
Nom i cognoms: DNI/CIF: 

 
Adreça: 
 
Població: 
 

CP Tel: 

Correu electrònic: 
 
Núm. Compte Bancari:  
 
 
Dades personals persona jurídica (Comunitat de Propietaris) 
Nom i cognoms: DNI/CIF: 

 
Adreça: 
 
Població: 
 

CP Tel: 

Correu electrònic: 
 
Núm. Compte Bancari:  
 
 

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a 
l’adreça de correu electrònic 

 
Fes una breu descripció dels motius pels quals demanes l’ajut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
            
            AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
             

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les 
seves dades seran incorporades en el fitxer d’activitats per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer 
és l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al C/ Joaquim Borràs,40, per 
exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

CIF P0805200-C   www.castellbellielvilar.cat   c. de Joaquim Borràs, 40  08296 Castellbell i el Vilar (BCN) 
Tel. 938 340 350   Fax. 938 282 122   Mail. castellbell@diba.cat 

DECLARACIÓ RESPONSABLE: 
□ 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 en 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 mínims  que, per tant, la 
quantitat total dels ajuts que es puguin rebre no superaran la quantitat de 200.000€ 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 del articles 87 i 88 del tractat de les Ajudes mínimes). 

□ El/la Sol·licitant compleix qualsevol altre 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 es cau. 

□ Que accepto les bases que regulen el procediment de selecció esmenat 
□ Que compleixo totes i cadascuna de les circumstàncies exigides a la base quarta d’aquesta 

convocatòria. 
□ Que totes les dades aportades son certes i que compliré i/o acreditaré documentalment els 

extrems declarats en els punts anteriors. 
 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:  
□ Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert. 
□ Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant. 
□ Declaració Responsable. 
□ Acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb: 

□ L’AEAT 

□ LA TGSS 

□ Altra documentació que el beneficiari consideri oportuna: 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
 

A Castellbell i el Vilar, a ............. de ...................................... de 2023 
Signatura i segell (si s’escau):  
 
 
 
 
 
 
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. 



 
            
            AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
             

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les 
seves dades seran incorporades en el fitxer d’activitats per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer 
és l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al C/ Joaquim Borràs,40, per 
exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

CIF P0805200-C   www.castellbellielvilar.cat   c. de Joaquim Borràs, 40  08296 Castellbell i el Vilar (BCN) 
Tel. 938 340 350   Fax. 938 282 122   Mail. castellbell@diba.cat 

 
SOL·LICITUD PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONJS MUNICIPALS PER A LA 
REHABILITACIÓ DE FAÇANES, INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES 
RESIDUALS I PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL MUNICIPI DE CASTELLBELL I EL 
VILAR 
 
Dades personals persona física 
Nom i cognoms: DNI/CIF: 

 
Adreça: 
 
Població: 
 

CP Tel: 

Correu electrònic: 
 
Núm. Compte Bancari:  
 
 
Dades personals persona jurídica (Comunitat de Propietaris) 
Nom i cognoms: DNI/CIF: 

 
Adreça: 
 
Població: 
 

CP Tel: 

Correu electrònic: 
 
Núm. Compte Bancari:  
 
 

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a 
l’adreça de correu electrònic 

 
Fes una breu descripció dels motius pels quals demanes l’ajut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
            
            AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
             

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les 
seves dades seran incorporades en el fitxer d’activitats per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer 
és l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al C/ Joaquim Borràs,40, per 
exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

CIF P0805200-C   www.castellbellielvilar.cat   c. de Joaquim Borràs, 40  08296 Castellbell i el Vilar (BCN) 
Tel. 938 340 350   Fax. 938 282 122   Mail. castellbell@diba.cat 

DECLARACIÓ RESPONSABLE: 
□ 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 en 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 mínims  que, per tant, la 
quantitat total dels ajuts que es puguin rebre no superaran la quantitat de 200.000€ 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 del articles 87 i 88 del tractat de les Ajudes mínimes). 

□ El/la Sol·licitant compleix qualsevol altre 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 es cau. 

□ Que accepto les bases que regulen el procediment de selecció esmenat 
□ Que compleixo totes i cadascuna de les circumstàncies exigides a la base quarta d’aquesta 

convocatòria. 
□ Que totes les dades aportades son certes i que compliré i/o acreditaré documentalment els 

extrems declarats en els punts anteriors. 
 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:  
□ Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert. 
□ Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant. 
□ Declaració Responsable. 
□ Acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb: 

□ L’AEAT 

□ LA TGSS 

□ Altra documentació que el beneficiari consideri oportuna: 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
 

A Castellbell i el Vilar, a ............. de ...................................... de 2023 
Signatura i segell (si s’escau):  
 
 
 
 
 
 
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. 


