
SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura,

Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )

Població * / Población

Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Codi Postal */Codigo Postal

Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) / 
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )

Correu ordinari/ correo ordinario Correu electrònic / Correo electronico Telèfon / Teléfono

Província/Provincia

AJUDES PER A LA INSTAL.LACIÓ 
D'ASCENSORS 
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Tipus Via / Tipo via

Nom i Cognoms del representant * / Nombre y apellidos del representante *

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

Esplugues de Llobregat,

DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

En qualitat de / En calidad de

(Propietari, administrador, arrendatari, president de comunitat, altres) / (Propietario, administrador, arrendatario, presidente de comunidad, otros)  

EXPOSO / EXPONGO

- Que he tingut coneixement del Programa municipal de foment de la millora de l'accessibilitat en edificis plurifamiliars, mitjançant la instal·lació 
d'ascensors , i de les Bases reguladores / Que he tenido conocimiento del Programa municipal de fomento de la mejora de la accesibilidad en edificios plurifamiliares, 
mediante la instalación de ascensores , y de las Bases reguladoras. 
  
- Que es reuneixen tots els requisits previstos a les Bases reguladores, segons s'acredita amb la documentació que s'adjunta a aquesta sol·licitud / Que 
se reúnen todos los requisitos previstos en las Bases reguladoras, según se acredita con la documentación que se adjunta en esta solicitud: 
   
   
 

 Documentació individualitzada de tots els integrants que formen part de la sol·licitud:  /  Documentación individualizada de todos los                      
integrantes que forman parte de la solicitud:   
   

 Fotocòpia compulsada del DNI o tarjeta de residència / Fotocopia compulsada del DNI o tarjeta de residencia

  
Fotocòpia compulsada de l'escriptura de propietat de l'habitatge / Fotocopia compulsada de la escritur de propiedad de la vivienda

            Documentació comú a la sol.licitud / Documentación común a la solicitud:

Fotocòpia compulsada de la Resolució de l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en la que consti l'atorgament de l'ajuda / 
Fotocopia compulsada de la Resolución del órgano competente de la Generalitat de Catalunya, en la que conste el otorgamiento de la ayuda 
 

- Que s'accepten expressament tots els extrems continguts al Programa Municipal de foment de la millora de l'accessibilitat en edificis plurifamiliars,
mitjançant la instal·lació d'ascensors , i de les Bases reguladores  /  Que se aceptan expresamente todos los extremos contenidos en el Programa Municipal de 
fomento de la mejora de la accesibilidad en edificios plurifamiliares, mediante la instalación de ascensores, y  de las Bases reguladoras.   

 

SOL.LICITO / SOLICITO

L'ajuda prevista en el Programa municipal de Foment de la Millora de l'accessibilitat en edificis plurifamiliars, d'import 6.000 EUROS, per a la instal·lació 
d'un ascensor a la finca ubicada al carrer                                                                                                                               d'aquesta població.   / 
  
La ayuda prevista en el Programa municipal de Fomento de la Mejora de la accesibilidad en edificios plurifamiliares, de importe  6.000 EUROS, para la 
instalación de un ascensor en la finca ubicada en la calle                                                                                                              de esta población.
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SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
* Camps de compliment obligatori 
* Campos de cumplimiento obligatorio
Signatura,
Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )
AJUDES PER A LA INSTAL.LACIÓ
D'ASCENSORS
 
Registre d'entrada general
Document Identificatiu * / Documento Identificativo *
Document Identificatiu  / Documento Identificativo 
DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 
 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat
(Propietari, administrador, arrendatari, president de comunitat, altres) / (Propietario, administrador, arrendatario, presidente de comunidad, otros)         
EXPOSO / EXPONGO
- Que he tingut coneixement del Programa municipal de foment de la millora de l'accessibilitat en edificis plurifamiliars, mitjançant la instal·lació  d'ascensors , i de les Bases reguladores / Que he tenido conocimiento del Programa municipal de fomento de la mejora de la accesibilidad en edificios plurifamiliares, mediante la instalación de ascensores , y de las Bases reguladoras.
 
- Que es reuneixen tots els requisits previstos a les Bases reguladores, segons s'acredita amb la documentació que s'adjunta a aquesta sol·licitud / Que              se reúnen todos los requisitos previstos en las Bases reguladoras, según se acredita con la documentación que se adjunta en esta solicitud:
          
                  
 
 Documentació individualitzada de tots els integrants que formen part de la sol·licitud:  /  Documentación individualizada de todos los                                                                                              integrantes que forman parte de la solicitud:  
 
            Documentació comú a la sol.licitud / Documentación común a la solicitud:
- Que s'accepten expressament tots els extrems continguts al Programa Municipal de foment de la millora de l'accessibilitat en edificis plurifamiliars,mitjançant la instal·lació d'ascensors , i de les Bases reguladores  /  Que se aceptan expresamente todos los extremos contenidos en el Programa Municipal de fomento de la mejora de la accesibilidad en edificios plurifamiliares, mediante la instalación de ascensores, y  de las Bases reguladoras.  
 
SOL.LICITO / SOLICITO
L'ajuda prevista en el Programa municipal de Foment de la Millora de l'accessibilitat en edificis plurifamiliars, d'import 6.000 EUROS, per a la instal·lació d'un ascensor a la finca ubicada al carrer                                                                                                                               d'aquesta població.   /   
 
La ayuda prevista en el Programa municipal de Fomento de la Mejora de la accesibilidad en edificios plurifamiliares, de importe  6.000 EUROS, para la instalación de un ascensor en la finca ubicada en la calle                                                                                                              de esta población.
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