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Annex I – Sol·licitud de subvenció  

 
DADES DEL SOL.LICITANT 

OPCIÓ A 
NOM ENTITAT:       
NÚM. REG. ENTITATS: 
RESPONSABLE LEGAL :                            DNI:  
ADREÇA PER NOTIFICACIONS : 
TELÈFONS :        
E-MAIL : 

OPCIÓ B 
INTERESSAT (en qualitat de responsable de l’actuació):  
DNI:  
ADREÇA PER NOTIFICACIONS : 
TELÈFONS :        
E-MAIL : 
 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
 
DETALL DEL TRAM DE LA VIA PÚBLICA A ORNAMENTAR 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DELS ORNAMENTS I QUANTITAT  
 
 
 
 
INDICACIÓ DE L’INSTAL.LADOR AUTORITZAT I TELÈFON (com a responsable tècnic) 
 
INDICACIÓ DE LA POTÈNCIA D’IL.LUMINACIÓ 
 
PRESSUPOST DE L’ACTUACIÓ 
 
INDICACIÓ DELS COMERÇOS IMPLICATS EN L’ACTUACIÓ 
 
INDICACIÓ DE SI HI HA COMPLEMENT AMB ALTRES ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL (en cas d’haver-n’hi, fer una breu explicació) 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOSO:  Que per aquest proper període nadalenc és previst de realitzar 
actuacions d’ornament nadalenc, segons el previst en el detall precedent i, en 
conseqüència, és d’interès sol·licitar la subvenció prevista en les Bases 
Específiques reguladores de les subvencions per als ornaments nadalencs a la 
via pública, d’aquest 2014.  
 
DECLARO que el sol·licitant, 



 
 

Bases específiques reguladores de les subvencions per als ornaments nadalencs a la via pública 

 

 

1

- No incorre en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions.  

- Està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Igualada i 
amb la Seguretat Social. 

 
EM COMPROMETO:  
- A complir amb l’articulat de l’ordenança general i el de les bases 

específiques objecte del present incentiu.  
- A tenir en funcionament els ornaments nadalencs durant el període comprès 

entre el 6 de desembre de 2014 i el 6 de gener de 2015, ambdós inclosos. 
- A presentar davant els serveis tècnics de l’Ajuntament d’Igualada, 5 dies 

abans de l’inici de l’encesa, el butlletí d’instal·lació, visat per l’entitat 
col·laboradora ICICT o ECA.   

 
DEMANO: La concessió d’un incentiu econòmic per a la realització 
d’actuacions d’instal·lació d’ornaments nadalencs a la via pública.  
 
DOCUMENTACIÓ que s’adjunta:  
 
• Pressupost de l’actuació. 
• Memòria de l’actuació. 
• Fotocòpia compulsada de la targeta de NIF de la persona jurídica (en cas de 

societat) i el DNI de la persona física sol·licitant. 
• Fotocòpia compulsada dels poders de representació legal per part del 

sol·licitant, en cas de sol·licitud en nom d’una societat. 
• Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, a 

escollir entre una de les dues opcions següents: 
- En cas de no tenir consideració d’empresa, una declaració conforme no s’està obligat a 

presentar el certificat d’ estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social per 
no tenir ni haver tingut la consideració d’ empresa als efectes de la Seguretat Social 
(annex II). 

- Certificació conforme el beneficiari es troba al corrent de les obligacions amb la 
Seguretat Social. (podeu obtenir la certificació a les oficines de la Tresoreria de la 
Seguretat Social) 

• Imprès amb les dades bancàries del compte on, si escau, s’ha d’ingressar la 
subvenció. Aquest imprès està a la vostra disposició a les oficines de 
l’ajuntament o bé a www.aj-igualada.net.  

 
Igualada,  ... de .................... de 2014  
Signat, ............................................ 
 
 
El sol·licitant es fa plenament responsable de la veracitat de les dades 
aportades.  
 
 
 


