Sol·licitud de subvencions per a la millora de l’accessibilitat en l’interior dels
habitatges
1. Dades de la persona sol·licitant
Nom

Cognoms

Data de naixement

NIF

Data de naixement

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Correu electrònic
Grau de discapacitat acreditat

2. Dades de la persona representant
Nom

Cognoms

Data de naixement

NIF

Data de naixement

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Correu electrònic

3. Dades per a notificacions
Tipus de via
Número

Nom de la via
Escala

Telèfon

Planta

Porta

Correu electrònic

4. Dades de l’habitatge on es faran les actuacions de millora de l’accessibilitat
Tipus de via
Número

Nom de la via
Escala

Planta

Porta

Referència cadastral

5. Actuacions de millora de l’accessibilitat
En cambres higièniques: Intervencions que millorin la mobilitat i facilitin les activitats d’higiene, com:
Substitució de banyera per dutxa
Eliminació de graons
Redistribució d’aparells sanitaris
Instal·lació de productes de suport (agafadors, barres...)
Substitució d’aixetes
Ampliació i/o canvi de sentit d’obertura de portes o col·locació de portes corredisses
A la resta de l’habitatge: Intervencions que millorin la mobilitat, com:
Instal·lació de productes de suport (agafadors, barres...)
Ampliació i/o canvi de sentit d’obertura de portes o col·locació de portes corredisses
6. Valoració de la situació de vulnerabilitat econòmica
Sol·licito valoració de situació de vulnerabilitat econòmica.
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7. Autorització
SI autoritzo a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a consultar les dades personals
declarades pel sol·licitant i a fer les gestions oportunes davant de tercers amb motiu de la sol·licitud
d’aquesta subvenció als efectes de verificar la documentació aportada.
8. Declaració responsable
Declaro:
- Conèixer i acceptar les bases reguladores d’aquesta convocatòria de subvencions, així com acceptar i
complir la normativa en matèria de subvencions.
- Complir tots els requisits per poder ser persona beneficiària.
- No estar sotmès/a a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, de
conformitat amb l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
- Que amb aquesta mateixa finalitat he demanat o rebut algun ajut
No he demanat cap altre ajut per a la mateixa finalitat.
Sí he demanat cap altre ajut per a la mateixa finalitat. Indicar quin i el seu import:
__________________________________________________________________________
- Estar empadronat/da en l’habitatge objecte de les actuacions de millora de l’accessibilitat interior.
- Haver sol·licitat l’autorització administrativa procedent per a la realització de les obres (llicència
municipal d’obres o comunicació prèvia d’obres).
Em comprometo a:
- Destinar la subvenció a la finalitat prevista en les bases reguladores d’aquesta convocatòria.
- Comunicar qualsevol variació o canvi que afecti al procés de tramitació de la subvenció per escrit.
- Comunicar a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès l'obtenció de subvencions per a la mateixa
finalitat i el seu import procedents de qualsevol altra administració o entitat pública.
- Permetre les actuacions de comprovació que s’estableixin per part de l’Ajuntament i aportar tota la
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

Signatura de la persona sol·licitant

Localitat i data _____________________________________________________________________

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, Crta. De Ribes núm. 2,
aj.franqueses@lesfranqueses.cat – www.lesfranqueses.cat
Finalitat: Tramitar i gestionar sol·licituds i procediments en matèria d'habitatge .
Legitimació: Exercici de poders públics.
Destinataris: Les dades es poden comunicar a les autoritats de control pertinents i a les entitats que
tinguin la funció d'encarregades del tractament.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, així com
altres drets.
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Documentació a aportar amb la sol·licitud
DNI/NIF/NIE de la persona que signa la sol·licitud.
Acreditació de la representació del sol·licitant.
Certificat o nota simple del Registre de la Propietat o bé documentació acreditativa de fet, que
demostri la titularitat de l’habitatge com a propietari/a, arrendatari/a, usufructuari/a.
En el supòsit que la sol·licitud es faci per part d’una persona que no sigui propietària de l’habitatge,
declaració responsable acord subscrit pel sol·licitant o pel seu representant amb la propietat de
l’habitatge on manifesti que gaudeix de l’autorització per a la realització de les actuacions (model 1)
Certificat de qualificació de la discapacitat en vigor, que inclogui el barem de mobilitat reduïda
positiu.
Acord de cessió del dret de cobrament (model 2)
Document d’alta de pagament per transferència bancària o de cessió del dret de cobrament (model
3)
Pressupost del cost l'empresa que realitza les obres, degudament desglossat per a cada actuació,
amb l'estat d'amidaments i preus unitaris, especificant l’IVA aplicat.
Projecte bàsic signat pel tècnic facultatiu competent, si s’escau per l’entitat de les obres.
Fotografies de l’estat actual previ a la reforma.
Documentació acreditativa de la situació de vulnerabilitat econòmica, si s’escau:
Extractes bancaris i nòmines del sol·licitant i/o de la unitat de convivència dels darrers 3 mesos.
Document de reconeixement de la situació de dependència.
Per acreditar el compliment de les obligacions tributàries municipals i l’empadronament en l’habitatge i
la sol·licitud de llicència municipal d’obres o comunicació prèvia d’obres, no serà necessari aportar la
documentació ja que es comprovarà d’ofici l’empadronament, la sol·licitud de llicència municipal o
comunicació prèvia d’obres i la situació d’estar al corrent de les obligacions tributàries municipals. En
cas d’oposició a la consulta de les dades esmentades (en l’imprès de sol·licitud), caldrà presentar la
documentació corresponent.
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