
ANNEX I

SOL·LICITUD D'AJUDA ECONÒMICA DEL PLA DE MILLORA DE POLÍGONS INDUSTRIALS

NÚMERO DE REGISTRE D'ENTRADA DATA DE REGISTRE D'ENTRADA

DADES DEL SOL·LICITANT
NOM I COGNOMS
DNI
DOMICILI
POBLACIÓ
CORREU 
ELECTRÒNIC
TELÈFON

*En el cas que hi haja més d'un propietari s'emplenarà el full adjunt amb les dades de la resta dels propietaris.

EN REPRESENTACIÓ DE
NOM I COGNOMS / 
RAÓ SOCIAL
DNI/NIF/CIF
DOMICILI
POBLACIÓ
CORREU 
ELECTRÒNIC
TELÈFON
COM A 
PROPIETARI DE 
LA PARCEL·LA 
CADASTRAL NÚM.
SITUACIÓ

Qui subscriu actuant en el seu propi nom o en la representació que ostenta,

EXPOSA Que està interessat en obtindre de l'Ajuntament d'Ontinyent la concessió de l'ajuda econòmica del 
Pla de Millora de Polígons Industrials, amb la finalitat d'urbanitzar el següent tram viari. 

UBICACIÓ  I 
DESCRIPCIÓ

S'acompanya la documentació que es detalla a continuació  :  

I SOL·LICITA Que siga admesa a tràmit la present documentació a l'efecte de sol·licitar les ajudes indicades. 

Ontinyent,………………….. de ……………………de 2016

EL SOL·LICITANT

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT



DADES DE LA RESTA DE PROPIETARIS

NOM I COGNOMS / 
RAÓ SOCIAL
DNI/NIF/CIF
DOMICILI
POBLACIÓ
CORREU 
ELECTRÒNIC
TELÈFON
COM A 
PROPIETARI DE 
LA PARCEL·LA 
CADASTRAL NÚM.
SITUACIÓ

NOM I COGNOMS / 
RAÓ SOCIAL
DNI/NIF/CIF
DOMICILI
POBLACIÓ
CORREU 
ELECTRÒNIC
TELÈFON
COM A 
PROPIETARI DE 
LA PARCEL·LA 
CADASTRAL NÚM.
SITUACIÓ

NOM I COGNOMS / 
RAÓ SOCIAL
DNI/NIF/CIF
DOMICILI
POBLACIÓ
CORREU 
ELECTRÒNIC
TELÈFON
COM A 
PROPIETARI DE 
LA PARCEL·LA 
CADASTRAL NÚM.
SITUACIÓ

NOM I COGNOMS / 
RAÓ SOCIAL
DNI/NIF/CIF
DOMICILI
POBLACIÓ
CORREU 
ELECTRÒNIC
TELÈFON
COM A 
PROPIETARI DE 
LA PARCEL·LA 
CADASTRAL NÚM.
SITUACIÓ



DECLARACIÓ I AUTORITZACIÓ

En/Na ___________________________________________ amb DNI/ _______________
Amb domicili en ___________________________________________________________
En nom propi o en representació de ___________________________________________
NIF/CIF _________________________________________________________________
Amb domicili en ___________________________________________________________

DECLARA
Que es troba al corrent del pagament de l'Impost de Bens Immobles de les parcel·les i de 
la resta de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària,  la Seguretat Social  i  la 
Hisenda de l'Ajuntament d'Ontinyent  i no es troba en cap dels supòsits de prohibició de 
rebre  subvencions  per  part  de  l'Ajuntament  en  compliment  de  l'article  13  de  la  Llei 
38/2003, General de Subvencions.

Que disposa del finançament necessari per a realitzar l'actuació per a la qual se sol·licita 
la  subvenció  i  disposa  dels  llibres  comptables,  registres  diligenciats  i  la  resta  de 
documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial 
aplicable al beneficiari en cada cas, i dels estats comptables i registres específics que 
siguen exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir 
l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

Que es compromet  a acreditar documentalment el compliment de la resta dels requisits 
requerits per les bases reguladores de les subvencions, abans de la concessió de l'ajuda.

AUTORITZA
A l'Ajuntament d'Ontinyent perquè comprove les dades d'identitat a través del Sistema de 
Verificació de Dades d'Identitat, segons estableix el Reial Decret 522/2006, de 28 d'abril, 
així com les de residència a través del Sistema de Verificació de Dades de Residència, 
segons estableix el Reial Decret 523/2006, de 28 d'abril. 

A l'Ajuntament d'Ontinyent a sol·licitar la informació de caràcter tributari, fiscal, econòmic o 
patrimonial  que fora legalment  pertinent  i  precisa per a comprovar el  compliment dels 
requisits  establerts  per  obtindre  i  percebre  les  ajudes,  en  el  marc  de la  col·laboració 
establida amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, els Centres de Gestió Cadastral 
i Cooperació Tributària, Col·legis de Notaris i Registradors o amb altres Administracions 
Públiques. 

Als efectes de la consulta amb la Tresoreria de la Seguretat Social el compte de cotització 
de l'empresa es el següent: 

CCC: _________________________________________________

I  perquè  conste,  als  efectes  legals  de  poder  obtenir  la  condició  de  beneficiari  i 
posteriorment procedir al cobrament de l'ajuda corresponent, firma la present declaració.

En a de/d' de 2016
Signatura, 



DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA: (marcar amb una X)

• Còpia confrontada del NIF del sol·licitant.

• Còpia del CIF de l'empresa.

• En cas de persona jurídica o de representació, documentació acreditativa de la 
legitimació  del  sol·licitant  per  a  representar  a  l'entitat  o  la  persona beneficiaria 
(escriptura d'apoderament o altre document equivalent).

• Acreditació de la titularitat dels immobles: Còpia confrontada de l'escriptura o de la 
inscripció en el Registre de la Propietat.

• Plànol de situació sobre la cartografia cadastral que delimite el tram de carrer 
sobre el qual es planteja actuar.

• Fotografies  actuals  del  tram  viari  a  urbanitzar,  façanes  dels  immobles  i  altres 
elements definitoris.
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