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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS ORIENTADES A 

L’ESTALVI ENERGÈTIC 

 
DADES SOL·LICITANT: 

 

Nom i cognoms:  

DNI:    Domicili fiscal:  

Actua en nom propi □ o en representació de :  

DNI.     Domicili fiscal:  

 

DADES DE L’HABITATGE o LOCAL: 

 

Situació:  

Règim tinença : Propietat □ Llogater □  

És primera residència □  

 

ACTUACIONS REALITZADES: 
 

Línia 1:  

Línia 2:  

Línia 3:  

Línia 4: 

 

En tots els casos, els aparells han de ser models inclosos a la base de dades d’equips eficients de l’IDAE. Es poden consultar les 

llistes al web de l’IDAE: www.idae.es 

 

__________________ a ______________________  

 

DECLARACIÓ:  

 

□ Faig constar que les actuacions s’han realitzat dins l’any 2018-2019 (fins a 30 juny 2019).  

□ Faig constar que estic al corrent de les meves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Masquefa i amb la resta 

de les administracions públiques.  

□ Estic assabentat de les bases reguladores de la subvenció, les quals accepto. 

□ Autoritzo a l’Ajuntament de Masquefa a consultar les bases de dades a la seva disposició per acreditar la titularitat 

de béns immobles, la situació d’obligacions tributàries amb l’Administració i el padró municipal d’habitants, les quals 

accepto i en dono el meu consentiment. 

 

DOCUMENTACIÓ APORTADA:  

 

□ Còpia DNI  

□ Original i fotocòpia de factura acreditant l’adquisició o obra per a la qual es demana la subvenció.  

□ Model de domiciliació de pagaments  

□ Altra documentació justificativa de l’actuació:________________________  

 

SOL·LICITUD 

 

D’acord amb les bases reguladores específiques de subvencions per a la realització d’actuacions orientades a l’estalvi 

energètic, aprovades pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Masquefa el 27 de setembre de 2018, demano la concessió 

de les subvencions previstes en la convocatòria, prenent com a referència la documentació aportada.  

 

Data:_____________ Signatura 

 


