Ajuntament de
Vilanova de Sau

El/la Sr/a ...................................................................................................., amb domicili
al carrer ......................................................, núm...............,de VILANOVA DE SAU i
número de Document Nacional d'Identitat ...........................,Telèfon..............................
Telèfon mòbil...........................................mail....................................................................
(telèfon mòbil i mail imprescindibles per notificació electrònica)

EXPOSA:
1er) Que és propietari/arrendatari de la vivenda situada a.................................................
IRUDGHO HVSDL1DWXUDO*XLOOHULHV6DYDVVRQD 
RQ 4XHDTXHVWDYLYHQGDWpXQDDQWLJXLWDWVXSHULRUDDQ\VLDL[zKRDFUHGLWDPLWMDQoDQW
HVFULSWXUDS~EOLFDGHODILQFDFzSLDGHODILW[DFDGDVWUDO LQGLTXHXHOTXHFRUUHVSRQJXL

3er) Que ha sol.licitat la corresponent llicència urbanística per la rehabilitació de la
vivenda indicada, amb un pressupost de.......................euros.
4art) Que accepta plenament les Bases reguladores de la concessió de subvencions
municipals destinades al foment de la rehabilitació de vivendes.
Per tot l'exposat,
SOL.LICITA: Tingui a bé de concedir al/la sota-signant una subvenció equivalent al:
2% del cost de la rehabilitació de la vivenda
NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA DEL TRÀMIT

Per la present autoritzo a l’Ajuntament de Vilanova de Sau, per a que a partir
d’aquesta data pugui practicar totes les notificacions d’actes administratiu,
comunicacions i altres informacions en els que jo resulti interessat/ada respecte aquesta
sol·licitud, mitjançant notificació electrònica a través d’un d’aquests dos sistemes:
1.- Certificat digital (DNI electrònic, certificat Idcat,…).
2.- Amb clau d’accés. (El sistema enviarà a través d’un missatge SMS al vostre telèfon
mòbil una paraula de pas, que haureu d’introduir en l’espai de notificacions
electròniques del web per tal d’accedir al contingut de la notificació).
Vilanova de Sau, ............... d.......................................de 20.......
Signatura

IIL.LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les persones
relacionades en aquest document queden informades que les dades facilitadesseran incloses en un fitxer automatitzat per a l
la gestió de Subvencions. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercicir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició,
en els termes inclosos a la legislació vigent mitjançant escrit presentat al Registre de l’Ajuntament de Vilanova de Sau.
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Ajuntament de
Vilanova de Sau

El/la Sr/a ......................................................................................................................,
amb domicili a......................................,.........,de .......................................... ��
número de Document Nacional d'Identitat ..............................., als efectes d'obtenir la
subvenció establerta per al foment de la construcció de vivendes (fora de l'espai natural
guilleries savassona), i com a propietari/a de la vivenda situada a
...............................................................................................................................

DECLARO I PROMETO:

1) Trobar-me al corrent de pagament de tots els impostos, taxes, contribucions
municipals girats al meu nom en el present exercici i anteriors.
2) Que actualment estic empadronat al municipi de Vilanova de Sau
Vilanova de Sau, a........d........................................de 20..

Signatura:
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Ajuntament de
Vilanova de Sau

BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ PEL
FOMENT DE LA REHABILITACIÓ DE VIVENDES

En/Na....................................................................................................................................
,amb domicili........................................................................................................................
de VILANOVA DE SAU i DNI .............................................
FORMALMENT MANIFESTO:
L'acceptació de la següent subvenció atorgada per l'Ajuntament de Vilanova de Sau:
MOTIU DE LA SUBVENCIÓ

QUANTIA EN EUROS

Pel Foment de la rehabilitació de vivendes

La plena acceptació de les Bases reguladores de la concessió de subvencions municipals
destinades al foment de la rehabilitació de vivendes.

Signat:

IL.LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU
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