Sol.licitud de subvencións per a les
inversions destinades a l'obertura de
nous establiments amb atenció al públic
i per a les inversions en reforma,
rehabilitació i millora d'establiments
amb atenció al públic ja existents
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Pla d’Intervenció integral del centre
històric de Figueres. Exercici de 2017
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a l’AG 3.7
Figueres,

DADES DEL SOL.LICITANT

(HABI)

Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili

Núm.

Població

CP

Telèfon

Pis

Porta

email

REPRESENTANT
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili

Núm.

Població

CP

Telèfon

Pis

Porta

email

EXPOSA: Que d'acord amb la convocatòria i les bases específiques aprovades per l'Ajuntament de Figueres
per a l'atorgament d’una subvenció per:
L'obertura de nous establiments amb atenció al públic de l’àmbit del Pla d’intervenció integral del centre
històric de Figueres.
Reforma, rehabilitació i millora d'establiments amb atenció al públic ja existents a l’àmbit del Pla
d’Intervenció integral del centre històric de Figueres.
(marqueu només una opció)

SOL·LICITO: l’esmentada subvenció pel local situat a
i adjunto la següent documentació:
(si és subvenció per obertura):
Expressió de les dades de l'establiment i del sol·licitant, inclòs el número de compte corrent als efectes de
posteriors liquidacions.
Memòria de l'activitat a desenvolupar que contingui el pressupost detallat de totes les actuacions, les
inversions previstes i fotografies interiors i exteriors de l'establiment
Fotografies de l’edifici (generals i de detall dels elements i zones on s'actuarà) en l’estat previ a la
intervenció.
Projecte tècnic, plànols o croquis de l'adequació del local per a l'activitat, amb indicació dels materials i
acabats:
- Descripció de l'estat inicial, de les problemàtiques a resoldre i dels treballs que es pretenen realitzar.
- Plànols o croquis amb indicació de les accions.
- Pressupost detallat per capítols o rams amb amidaments de cadascuna de les partides i oficis i aplicació
de preus unitaris
Pla d'empresa en base al model de pla d'empresa en línia del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat
de Catalunya, realitzat amb l'assessorament de l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres.
Declaració de subvencions rebudes i sol·licitades per la mateixa activitat.
IL·LUSTRÍSSIMA ALCALDIA- PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES
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 a un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament de Figueres i només per a finalitats vinculades directament o indirectament amb
l'expedient, tràmit o gestió al qual es refereix aquest formulari. Per a exercir el seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves
dades personals podrà dirigir-se a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (omac), Avda. Salvador Dalí, 107.

Fotocòpia compulsada del DNI o NIE del/s sol·licitant/s o dels seus representants en el cas de societats
mercantils.
Fotocòpia compulsada del títol de propietat o contracte de lloguer o altre títol que permeti la utilització del
local.
Autorització de la propietat de l’establiment, en el cas que els sol·licitants de l’ajut siguin llogaters del local.
(si és subvenció per a reforma, rehabilitació i millora d’establiments existents):
Expressió de les dades de l'establiment i del sol·licitant, inclòs el número de compte corrent als efectes de
posteriors liquidacions.
Memòria de l'activitat a desenvolupar que contingui el pressupost detallat de totes les actuacions, les
inversions previstes i fotografies interiors i exteriors de l'establiment
Fotografies de l’edifici (generals i de detall dels elements i zones on s'actuarà) en l’estat previ a la
intervenció.
Projecte tècnic, plànols o croquis de l'adequació del local per a l'activitat, amb indicació dels materials i
acabats:
- Descripció de l'estat inicial, de les problemàtiques a resoldre i dels treballs que es pretenen realitzar.
- Plànols o croquis amb indicació de les accions.
- Pressupost detallat per capítols o rams amb amidaments de cadascuna de les partides i oficis i aplicació
de preus unitaris
Declaració de subvencions rebudes i sol·licitades per la mateixa activitat.
Fotocòpia compulsada del DNI o NIE del/s sol·licitant/s o dels seus representants en el cas de societats
mercantils.
Fotocòpia compulsada del títol de propietat o contracte de lloguer o altre títol que permeti la utilització del
local.
Autorització de la propietat de l’establiment, en el cas que els sol·licitants de l’ajut siguin llogaters del local.
CONSENTIMENT DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA:
Amb la signatura d’aquest document i la declaració expressa de les dades següents, accepto la notificació
electrònica de les comunicacions i actes administratius respecte del procediment encetat amb aquesta sol·licitud,
a través de la plataforma e-Notum del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya - veure al dors - accessible
des de l’enllaç http://usuari.enotum.cat i vull rebre un avís - sense efectes jurídics - del dipòsit de les notificacions
mitjançant un SMS al telèfon mòbil declarat opcionalment tot seguit, i per e-mail en aquesta adreça electrònica:
e-mail:
Telèfon mòbil opcional:
Figueres,

(Signatura de la persona sol·licitant)
AVÍS IMPORTANT:
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els establiments situats en els carrers determinats a les
bases, a les quals es pot consultar la llista de carrers i el plànol on es delimita aquest àmbit.
CONSENTIMENT DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA:
COM ACCEDIR I VISUALITZAR LA VOSTRA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
El servei e-Notum permet realitzar notificacions electròniques de comunicacions i actes administratius per
mitjans electrònics amb totes les garanties jurídiques acordades a la normativa vigent. El sistema e-Notum
enviarà un correu electrònic i/o un SMS informant del dipòsit de la notificació a l’adreça de correu electrònic
i/o al telèfon mòbil declarat en aquest document. En aquest avís trobareu l’adreça d'Internet URL de l’espai
de notificacions electròniques de l’Ajuntament de Figueres, on podreu accedir a la notificació, seleccionant
un d’aquests dos sistemes:
1. Si disposeu d’un certificat digital - DNI electrònic, certificat IDCat, ... - podeu utilitzar-lo per identificar-vos i
visualitzar la notificació.
2. Amb clau específica d’accés : El sistema enviarà un missatge SMS al telèfon mòbil declarat en aquest
document amb una paraula clau de pas. Aquesta paraula clau s’ha d’introduir a l’espai de notificacions
electròniques del web per tal d’accedir al contingut de la notificació.
La notificació electrònica s’entén practicada en el moment en que es produeix l’accés al seu contingut. Des
del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació
electrònica. Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada, es
farà constar a l’expedient, es donarà per efectuat aquest tràmit i l’acte administratiu s’entendrà per notificat.

