
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL ÉS UNA EMPRESA AUTORITZADA AMB NUM DE RERA 62/AB/12  

100% DE SOL·LICITUDS PRESENTADES PER NOSALTRES HAN ESTAT APROVADES 

SEGUIMENT DE L’EXPEDIENT FINS AL PROCÉS DE JUSTIFICACIÓ FINAL (NO ENS QUEDEM NOMÉS 
AMB LA PRESENTACIÓ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvenció del 100% de l'obra inclòs IVA*
* (Volem avisar que tota subvenció és tributable)

Devolució ràpida del import* 
* Màxim uns 6 mesos després de la justifiació 

Nosaltres fem tots els tràmits

Teulades Dipòsits Baixants



 

Com es sol·licita? 

El primer de tot és fer el pressupost per a que pugueu comparar, o senzillament decidir, per a això: 

Només us heu de posar en contacte per a que pressupostem la vostra feina. Necessitem ens envieu un correu 
electrònic a adria@verdmon.com amb les següents dades: 

• Només el propietari pot demanar la subvenció, per el que necessitem Nom complert i DNI de la persona. 
• Dades de contacte (telèfon i correu electrònic). 
• Adreça de la residencia habitual i adreça de l’obra (Si coincideixen el IVA serà del 10%). 
• Naturalesa de l’obra (Que s’ha de retirar (dipòsits, teulades, canals, baixants, envans pluvials, etc). 
• Fotos i amidaments dels elements a retirar. 
• Si és necessari contactarem per venir a fer visita d’obra, sinó: 

 

 

 

 

Un cop acceptat el pressupost, esperem a la convocatoria (normalment surt a finals del mes de Juny) i preparem tota 
la documentació necessària per a fer la presentació. 

Quina documentació es necessita ? 
• Fotos o pdf de les primeres 4 o 5 planes de la escriptura de compravenda, o Nota Simple, o quelcom per a 

justificar la titularitat en el formulari de sol·licitud. 
• Un cop omplim tot el formulari de sol·licitud aquest haurà de ser signat per la persona sol·licitant amb un 

certificat digital vàlid (per a particulars el IDCAT funciona molt bé, és gratuït i el podreu anar a buscar al 
vostre ajuntament. El podeu sol·licitar a www.idcat.cat)  

• Ens retorneu el formulari signat per a fer la presentació. 

 

Un cop feta la presentació que hem de fer? 
Esperar a que us avisem de que ja han sortit els atorgaments, i que us han concedit la subvenció. A partir d’aquest 
moment ja podem fer les obres. (Nosaltres us avisem d’aquest fet, no cal que perdeu temps, o fem nosaltres).  

Per a això quedarem en una data per a fer-les, i després prepararem els papers que heu d’emprar per a fer la 
justificació final, cosa que fareu seguint unes instruccions fetes per nosaltres i que no porten més de uns pocs minuts. 

Uns mesos després, normalment 6 com a molt, rebreu el retorn de la inversió. 

 

VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. 

C/. Empordà, 2 Pol Ind. El Congost 

08403 – GRANOLLERS 

www.verdmon.com  

Rebem 
dades

Fem 
pressupost

Enviem per 
a la seva 

aprovació

mailto:adria@verdmon.com
http://www.idcat.cat/
http://www.verdmon.com/

