MODEL I

Declaració del beneficiari relatiu a les obres realitzades (RIHA 2016-2017)
Expedient
núm. 2/2016:

CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A OBRES DE RESTAURACIÓ
PER A LA CONSERVACIÓ DE BÉNS IMMOBLES DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA QUE
POSSEÏSQUEN VALORS HISTÒRICS, ARTÍSTICS O D'INTERÉS LOCAL 2016-2017.

Núm. sol·licitud:
Títol obres:
Referència cadastral:
Cost total projecte:

Subvenció atorgada:

En relación amb les obres anteriorment citades, D/Dª
(nom i cognoms),

amb DNI nº

en nom i representació de
(entitat sol·licitant ), CIF

amb domicili en

D E C L A R A (Marcar les opcions que corresponguen):
1.

Que les obres executades s'ajusten i corresponen amb les descrites en el projecte tècnic presentat, o si
és el cas, comprovat positivament per la Diputació de València.

2.

Que les obres subvencionades han sigut realitzades en la seua totalitat, trobant-se disponibles per a ser
destinades al fi per al qual es van projectar, segons la documentació tècnica aprovada, estes obres van
finalitzar el dia (1) :

3.

Que els conceptes que es justifiquen en les certificacions i factures aportades es corresponen amb les
obres efectivament realitzades.

4.

Que l'IVA suportat en l'obra objecte de subvenció és o no deduïble.

☐ NO ÉS
5.

6.

☐ ÉS PARCIALMENT

☐ ÉS

% (indicar percentatge)

Que el beneficiari es troba al corrent dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social i
amb este fi aporta els certificats acreditatius corresponents sense perjuí d'autoritzar a la Diputació de
València per a demanar estos certificats per mitjans telemàtics.
Que

☐ NO s'han rebut ALTRES subvencions per a l'actuació justificada.

☐SÍ s'han rebut ALTRES subvencions per a l'actuació justificada i l'import total de les
subvencions concedides, inclosa la present, no supera el cost de l'obra a finançar (indicar relació):
ORGANISME ATORGANT

BUTLLETÍ OFICIAL (data i núm)

DATA DE
CONCESSIÓ

IMPORT
CONCEDIT

7.
El que es declara als efectes de la justificació de les ajudes econòmiques concedides amb destinació
a la realització d'obres de restauració per a la conservació de béns immobles de la província de València que
posseïsquen valors històrics, artístics o d'interés local, per als exercicis 2016-2017.
En

,a

de

de

.

Fdo………………………………………………………………………..
(firma del representant i segell de l'entitat)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1)

La data de finalització de les obres ha de coincidir amb la que apareix en el certificat final d'obra firmat pel tècnic.

