CIF: P4305500C
Plaça de la Vila, 1
43440 ‐ l'Espluga de Francolí
Telèfon: 977 870 227
Mòbil: 620 266 565
Fax: 977 871 100
Email: espluga@esplugadefrancoli.cat
WEB: www.esplugadefrancoli.cat

SOL∙LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ARRANJAMENT DE FAÇANES
DADES SOL∙LICITANT
Nom i cognoms \ empresa

NIF

Adreça

Població

Codi postal

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

EN REPRESENTACIÓ DE (si s’escau)
Nom i cognoms \ empresa

NIF

Adreça

Població

Codi postal

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

EXPOSA: Que assabentat de l’existència de la convocatòria per l’obtenció de subvencions per a la rehabilitació de façanes
dels immobles de l’Espluga de Francolí que donin o siguin visibles des de la via pública, i essent intenció del sol∙licitant, en la
qualitat en que actua, procedir a l’arranjament de la/es façana/es de l’immoble situat a:
M2
(S’ha de relacionar les façanes de l’immoble que es pretenen arranjar, així com el total de m2)

Acollir-se a aquestes subvencions i en conseqüència acompanya a aquesta sol·licitud la documentació que s’assenyala. Així
mateix declara que
Sí
No ha sol·licitat ni obtingut altres subvencions pel mateix concepte (detallar en el seu cas)

DOCUMENTACIÒ APORTADA
Projecte d’execució redactat per tècnic competent (quan
sigui preceptiu).
Memòria o explicació de l’actuació a realitzar, pressupost,
plànols o croquis de detall dels elements singulars a recu‐
perar, amb indicació dels m2 a recuperar.(quan no s’aporti
projecte)

Resolució de declaració de ruïna en el seu cas
Fotografies de l’estat actual de la façana, amb detall dels
elements singulars a recuperar si fos el cas.

A efectes de notificacions, s’assenyala el següent domicili.
Si

No (marqueu el que correspongui) accepto com a mitjà preferent per a rebre les respostes i\o notificacions de les resolucions , que es

derivin d’aquesta sol∙licitud la notificació electrònica.

l'Espluga de Francolí,

(signatura)

IMPORTANT: Per poder tenir dret a aquesta subvenció s’hauran de treure de les façanes, quan sigui el cas, les antenes parabòliques i
els aparells d’aire condicionat i col∙locar‐los a la teulada, o en llocs que no siguin visibles des de la via pública.

IL.LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Les dades de caràcter personal proporcionades en el present formulari, seran tractades i incorporades en un fitxer sota la responsabilitat de l’ajuntament de l'Espluga de
Francolí. De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16 de la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, us informem que podeu exercitar el dret d’accés, rectificació,
cancel∙lació i oposició, a les nostres oficines de la plaça de la Vila, 1 ‐ 43440 l'Espluga de Francolí.

Netejar

