
 

 
 

 
 
 

  
 

1. SOL·LICITANT 
 

Denominació de la comunitat propietaris, o similar, en el seu cas  CIF 

Cognoms persona física sol·licitant o representant Nom persona física sol·licitant o representant 

Domicili a l’efecte de notificacions NIF/NIE 

C. Postal Localitat Província 

Telèfon 1 Telèfon 2 Fax 

Adreça electrònica 

 
2. EDIFICI O CASA A PINTAR 

Direcció Localitat 

Província Anys d’antiguitat de l’edifici 

Treballs a realitzar 

La façana s’obre a 
 

un carrer dos o més carrers 
Número de plantes: 

 
 

3. SOL·LICITUD 

  
 

 
Ondara, a de/d’  de    

 

SIGNATURA DE LA PERSONA REPRESEN

 
 

AJUDES ECONÒMIQUES PINTURA DE FAÇANES DE CASES I EDIFICIS DEL CASC URBÀ D’ONDARA 2020 
 

 
Que ens siga concedida l’ajuda econòmica per a la pintura de façanes de cases i edificis del casc urbà, anualitat 2020 

 



 

 

 

4. DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 

La persona que subscriu declara que: 
 

- Coneix, accepta i compleix les bases reguladores de les ajudes convocades. 
- No es troba sotmés/a en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari/ària, assenyalades en l’art. 13 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
- No té cap deute amb l’Ajuntament i ha justificat qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida amb 

anterioritat. 
- Autoritza a l’Ajuntament d’Ondara que consulte directament les certificacions de trobar- se al corrent de les 

obligacions fiscals amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, en compliment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- No ha gaudit d’estes ajudes en cap exercici anterior. 
 
NOM I COGNOM DNI/NIF 

 

 
Signatura 

 
 
 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA 
 

1) Documentació que han de presentar tots els sol·licitants: 
 

Certificats que acrediten que la persona o entitat sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat 

Social, o autorització perquè el servici gestor obtinga les dades directament. 

Certificat de l’entitat bancària en el qual s’acredite la titularitat del compte bancari corresponent. 

Escriptura de propietat o Nota Simple Informativa del Registre de la Propietat, o contracte d’arrendament i autorització del 

propietari. 

Llicència Municipal d’Edificació o Declaració responsable, en el seu cas 

Imprès del pagament de les taxes de sol·licitud de Llicència Municipal d’Edificació i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres (ICIO), en el seu cas. 

Fotografies actuals de les façanes 

Pressupost 

 
2) Documentació adicional que ha de presentar si és persona física: 

 
DNI o NIE 

 
3) Documentació adicional que ha de presentar si és una associació o similar 

 
CIF  

 
Escriptura de constitució/estatuts 

 
Acreditació de la inscripció en el registre corresponent 

 
NIF o NIE i acreditació dels poders de la persona representant apoderada a l’efecte de les ajudes regulades en les bases 
 

4) Documentació adicional que ha de presentar si és una comunitat de propietaris: 
 
CIF 

 
DNI del President de la comunitat 

 
Acta de la Junta en què figure l’acord per a dur a terme l’actuació 



 

 

 

CLÀUSULA PROTECCIÓ DE DADES 

S'informa l'interessat que les seues dades personals seran objecte de tractament per part de l'Ajuntament d'Ondara 
(responsable del tractament), amb CIF núm. P0309500G, amb adreça en  *Plaça *Convent, número 2, Ondara, Codi Postal 
03760, Alacant, que té per finalitat la tramitació d'expedients derivats de la concessió de subvencions o ajudes.  

Aquest tractament està legitimat pel consentiment de l'interessat. Té dret a retirar el consentiment prestat sense que 
això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada. Així mateix, aquest tractament 
també està legitimat en el compliment per part de l'Ajuntament de les obligacions legals i interés públic, entre unes 
altres, Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, i Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Publique. En cas de no facilitar les dades l'interessat, provocarà la impossibilitat de gestionar la corresponent sol·licitud. 

Les dades facilitades no seran cedits excepte, els casos legalment previstos per al compliment de la finalitat indicada, i en 
concret: 

• Les dades bancàries i els econòmics seran cedits a entitats financeres o bancària concertada per al pagament. 

• La informació de caràcter fiscal i tributària recaptada serà comunicada als Administració Tributària.  

• A altres administracions amb competència en la matèria. 

Les dades objecte de tractament seran conservats durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es 
van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament 
de les dades.  

L'interessat podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat (quan siga 
procedent) en relació a les seues dades personals dirigint-se a l'adreça de correu del *DPD, dpd@ondara.org o a través 
del registre de l'Ajuntament, facilitant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent. Podrà dirigir-se a l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per a presentar una reclamació quan no considere degudament atesa la seua 
sol·licitud.  
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