Sol·licitud de pagament de la subvenció
per rehabilitar i restaurar façanes
Sol·licitant
Nom:

Doc. identificatiu:

Representant
Nom:

Doc. identificatiu:

Dades per a notificacions
Titular de l’adreça:

Sol·licitant

Representant

Adreça:
Municipi:

CP:

Telèfon fix:
Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM:

Fax:
1

Adreça electrònica:

Sí

Telèfon mòbil:

Dades finca on s'ha realitzat l'actuació
Adreça:
Ref. Cadastral:

Declaro:
Haver realitzat els treballs d'arranjament de la façana de la finca referida més amunt d'acord amb la
llicència/comunicació d'obres municipal i donant compliment a les condicions establertes per a obtenir l'ajut
econòmic.

AUTORITZO a l'ajuntament de la Jonquera a demanar a l'Agència Tributària i a la Tresoreria de la
Seguretat Social certificació de trobar-me al corrent de les meves obligacions tributàries i socials,
en els termes previstos a l'art. 14 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

Documentació que s'aporta:
Factura/es del/s industrial/s que acredita/en la despesa de l'actuació realitzada.
Justificant/s de pagament de la/es factura/es.
Certificat/s del/s industrial/s responsable/s de l'execució expressiu dels materials emprats en l'obra.
Certificat de l'Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social, acreditatius de trobar-me
al corrent de les meves obligacions tributàries i socials (només en cas d'oposició a autoritzar l'obtenció
d'aquestes dades).

Demano::
Es faci efectiu el pagament de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern local de
12 de desembre de 2019 per a l'arranjament de la façana de la finca dalt referida.
Dades del compte bancari on fer efectiu el pagament (omplir només en cas de canvi respecte la petició inicial):

ES

La Jonquera, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura,

IL·LMA. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA

Pl. de l'Ajuntament, 4 – 17700 La Jonquera – Tel. (+34) 972 55 40 05 – www.lajonquera.cat – CIF: P1709300F
En el supòsit de no autoritzar l’Ajuntament de la Jonquera a consultar i verificar les dades, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents
administracions públiques, la persona interessada haurà de comunicar la seva oposició expressa.
Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de la Jonquera amb la finalitat d’exercir
les seves competències i funcions conforme als termes establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal. Depenent de la naturalesa de la petició, les dades podran ser cedides a altres administracions, sempre dins l’exercici de les seves
competències. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre General de l’Ajuntament, pl. de
l’Ajuntament, 4 – 17700 La Jonquera.
1

El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics, basat en l’art. 41.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú, és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest procediment.

