Subvenció del 100% de l'obra inclòs IVA*
* (Particulars i comunitats de propietaris)

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

Nosaltres fem tots els tràmits

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).

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:
•
•
•
•
•

Raó social de la comunitat de propietaris (nom fiscal) i NIF de la mateixa.
Adreça de l’obra (normalment no cal perquè coincideix amb la raó social).
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:

Rebem
dades

Fem
pressupost

Enviem per
a la seva
aprovació

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 ?
•
•
•

•

Acta de reunió de veïns donant aprovació al pressupost i en el que estan d’acord en demanar la subvenció per
a la retirada de productes amb amiant de la Agència de Residus de Catalunya.
Nota simple de cada un dels departaments de la finca
Document que acrediti que la persona que signarà el formulari pdf de la sol·licitud amb el certificat digital de
la comunitat és una persona habilitada per a fer-ho (acta designació del president o del administrador de
finques).
Un cop omplim tot el formulari de sol·licitud aquest haurà de ser signat per la persona autoritzada amb el
certificat digital de la comunitat i ens el retornaran 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 tems, 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 la comunitat rebrà el retorn de la inversió.
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