
DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT NÚM. D'EXPEDIENT: 

COGNOMS/RAÓ SOCIAL NOM 

DOMICILI (CARRER / PLAÇA / NÚMERO I PORTA) CIF / NIF

MUNICIPI PROVÍNCIA CODI POSTAL TELÈFON / FAX 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
COGNOMS NOM

CIF / NIF EN QUALITAT DE:

DADES DE L'EDIFICI OBJECTE DE L'AJUDA
DOMICILI (CARRER / PLAÇA / NÚMERO I PORTA) CODI POSTAL 

LOCALITAT PROVÍNCIA ÚS DE L'EDIFICI     

DOCUMENTACIÓ APORTADA
En cas que qui sol·licita l'ajuda siga una persona física:

En cas que qui sol·licita l'ajuda siga persona jurídica:

AJUNTAMENT DE 
COCENTAINA

SOL·LICITUD D'AJUDA PER A L'ADEQUACIÓ 
DE COBERTES

A

B

C

D

 Respresentant legal  President de la comunitat de propietaris

 Edifici d'ús privat

 Edifici de caràcter social, cultural o educatiu

1. Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat de cadascún dels 
propietaris (en cas de comunitats veure punt 3).

2. Si és el cas, documentació acreditativa de la representació de la persona 
sol·licitant. 

3. En cas de comunitats de propietaris, fotocòpia compulsada de l'acta de la 
Comunitat que acredite la legitimitat jurídica de la persona representant, i de 
l'acta en la qual figure l'acord de la comunitat per a l'adequació de la coberta de 
l'edifici que es tracte. Fotocòpia del DNI de cadascun dels propietaris. 

4. Fotocòpia compulsada o nota simple de l'escriptura pública de propietat de 
l'edifici o habitatges que formen part de l'edifici objecte de l'actuació.

5. Acreditació de l'antigüetat de l'edifici. 

6. Fotografia de la zona de l'edifici sobre la qual s'actue. 

7. Memòria de l'actuació en la qual consta l'estat de conservació de la coberta i 
descripció de la intervenció.

8. Pressupostos desglossats, detallant el número de m2 a intervindre, així com 
el tipus d'IVA corresponent o factures de l'obra realitzada, en el seu cas.

9. Fitxa de manteniment de tercers, de cada propietari o de la comunitat en la qual 
es té que indicar el compte bancari on, si procedeix, es vol rebre l'ajuda. 

10. Declaració jurada de la persona beneficiària, en la qual s'ha d'indicar si ha 
sol·licitat o no ajudes destinades a la mateixa finalitat, i si li s'han concedit 
aquestes de cadascun dels propietaris i de la comunitat.

12. Còpia de l'última declaració de la renda de cadascun dels membres de la 
unitat familiar (exercici 2019) o certificat d'ingressos de cada membre de la 
unitat familiar expedit per Hisenda referit a 2019, a excepció dels menors de 16 
anys. 

11. Certificat o Informe de convivència en la data de la sol·licitud de cada 
propietari.

- Original i fotocòpia, per a la confrontació, del DNI de la persona representant.

 - Original i fotocòpia, per a la confrontació, de la targeta CIF. 

- Si és el cas, original i fotocòpia de l'escriptura de constitució, els estatuts 
fundacionals, i les modificacions, si hagueren. Així mateix, s'ha d'adjuntar la 
certificació que acredite la inscripció en el registre corresponent.

- Certificació de l'acord de l'òrgan competent d'efectuar la sol·licitud i de portar 
a terme l'actuació que es tracte, i la persona representant facultada a aquest 
efecte. 

- Còpia confrontada de l'Impost sobre Societats de 2019 o declaració anual de 
l'IVA de 2019. En cas d'associacions sense ànim de lucre, còpia confrontada 
dels llibres de contabilitat on figuren els ingressos de 2019.

SOL·LICITUD 
REGISTRE D'ENTRADA Es sol·licita subvenció per a la realització de les actuacions ressenyades de conformitat amb la legislació vigente y  

declare, baix la meua responsabilitat, no estar sotmés en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari 

establides en els apartats 2n i 3r de la Llei 38/2003, general de subvencions, i compromís d'entendre les obligacions 

previstes en l'article 14 d'aquesta llei.

Signatura: 

DATA D'ENTRADA EN LÒRGAN COMPETENT 

D

dede



Plaça la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566 

Plaça la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)  CIF: P-0305600-I    

Ajuntament de Cocentaina

Preste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat per a que les dades aportades en la instància i en 
la documentació que l'acompanya puguen ser utilitzades per a la tramitació de la seua sol·licitud.

Preste el meu consentiment per a que l'entitat realitze consultes de les dades de la persona sol·licitant/
representant que disponguen altres administracions a través dels serveis interoperables i plataformes 
d'intermediació de dades. (En cas de no atorgar aquest consentiment, la persona sol·licitant haurà 
d'aportar la documentació pertinent en paper).

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
  
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registre General. Plaça de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalitat: Tramitació i gestió d'ajudes. 
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es realitza en 
interés públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment 
Administratiu Comú o pel seu consentiment informat, lliure, específic i atorgat per voluntat de consentir, de manera 
inequívoca. 
Destinataris: Les dades es comunicaran a altres Administracions Públiques sempre que siga necessàri i existisca 
normativa legal que l'ampare.  
Drets: Qualsevol persona té dret a obtindre informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades 
personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al 
tractament de les seues dades i portabilidad de dades tal i com es detalla en la "Informació Addicional". 
Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent 
direcció: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6   

  
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 

Signatura:

A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 


DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT 
NÚM. D'EXPEDIENT: 
COGNOMS/RAÓ SOCIAL 
NOM 
DOMICILI (CARRER / PLAÇA / NÚMERO I PORTA)
CIF / NIF
MUNICIPI
PROVÍNCIA 
CODI POSTAL 
TELÈFON / FAX 
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
COGNOMS 
NOM
CIF / NIF
EN QUALITAT DE:
DADES DE L'EDIFICI OBJECTE DE L'AJUDA
DOMICILI (CARRER / PLAÇA / NÚMERO I PORTA) 
CODI POSTAL 
LOCALITAT
PROVÍNCIA 
ÚS DE L'EDIFICI     
DOCUMENTACIÓ APORTADA
En cas que qui sol·licita l'ajuda siga una persona física:
En cas que qui sol·licita l'ajuda siga persona jurídica:
AJUNTAMENT DE
COCENTAINA
SOL·LICITUD D'AJUDA PER A L'ADEQUACIÓ
DE COBERTES
A
B
C
D
SOL·LICITUD 
REGISTRE D'ENTRADA 
Es sol·licita subvenció per a la realització de les actuacions ressenyades de conformitat amb la legislació vigente y 
declare, baix la meua responsabilitat, no estar sotmés en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari
establides en els apartats 2n i 3r de la Llei 38/2003, general de subvencions, i compromís d'entendre les obligacions
previstes en l'article 14 d'aquesta llei.
Signatura:  
DATA D'ENTRADA EN LÒRGAN COMPETENT 
D
de
de
Plaça la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alacant)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
Plaça la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alacant)  CIF: P-0305600-I     
Ajuntament de Cocentaina
Preste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat per a que les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya puguen ser utilitzades per a la tramitació de la seua sol·licitud.
Preste el meu consentiment per a que l'entitat realitze consultes de les dades de la persona sol·licitant/representant que disponguen altres administracions a través dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de dades. (En cas de no atorgar aquest consentiment, la persona sol·licitant haurà d'aportar la documentació pertinent en paper).
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registre General. Plaça de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalitat: Tramitació i gestió d'ajudes.
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es realitza en interés públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú o pel seu consentiment informat, lliure, específic i atorgat per voluntat de consentir, de manera inequívoca.
Destinataris: Les dades es comunicaran a altres Administracions Públiques sempre que siga necessàri i existisca normativa legal que l'ampare. 
Drets: Qualsevol persona té dret a obtindre informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al tractament de les seues dades i portabilidad de dades tal i com es detalla en la "Informació Addicional".
Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent direcció: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6  
 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 
Signatura:
A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
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