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MODEL JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ DINS L'ÀMBIT DE LA LLEI DE BARRIS

DADES SOL∙LICITANT
NOM I COGNOMS\ EMPRESA

NIF

ADREÇA

POBLACIÓ

CODI POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON MOBIL

TELÈFON FIX

EN REPRESENTACIÓ DE (si s’escau)
NOM I COGNOMS\ EMPRESA

NIF

ADREÇA

POBLACIÓ

CODI POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON MOBIL

TELÈFON FIX

COM A INTERESSAT EN L’EXPEDIENT
EXPOSA
Que m’ha estat concedida una subvenció dictada per resolució de l’alcaldia d’aquest Ajuntament, sol∙licitada a l’empara de:
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’immobles dins l’àmbit de la Llei de barris.
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’immobles fora l’àmbit de la Llei de barris.
Bases de subvencions per a l’obertura i/o renovació de comerços
Per a l’actuació:

a l’adreça:

SOL∙LICITA
Que segons disposa la normativa municipal adjunto la documentació que tot seguit s’assenyala per justificar la realització
de l’actuació objecte de la subvenció:
Factures pagades i d’acord amb el pressupost presentat amb la sol∙licitud
Fotografies que mostren l’estat de l’actuació
Certificat final d’obra ,si s’escau
Llicència d’activitat, si s’escau
he sol∙licitat altres subvencions pel mateix concepte del organisme.
he obtingut /
Al mateix temps, ratifico que
El poso en coneixement d’aquest l’Ajuntament perquè una vegada realitzi les comprovacions reglamentàries pugui fer el
pagament de la subvenció que em correspon.
L'Espluga de Francolí,

(signatura)

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.
* Els camps assenyalats amb un asterisc son de caràcter obligatori.

