REGISTRE D'ENTRADA

Sol·licitud de subvencions per a actuacions de millora, rehabilitació, adequació i manteniment i
modernització d’establiments comercials dins el terme municipal d’Arenys de Munt l’any 2017
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom de l’establiment o negoci:
Cognoms:

Nom:

DNI:

Adreça:

Núm.

Població:

CP

Província:

Telèfons de contacte amb prefix:
Correu electrònic:

ANNEX 1. MEMÒRIA DE L'ACTUACIÓ A REALITZAR
Títol del projecte:
Adreça del local:
Import sol·licitat*:

º

*No pot superar el 50% de la despesa total

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ REALITZADA O QUE ES VOL REALIZAR DINS L’ANY 2017
(Descripció/valoració de les característiques tècniques, l’impacte, la urgencia, necessitat i la seva singularitat).

IL.LTRE. SR.ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades
seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament per al seu tractament informàtic.

PRESSUPOST DE DESPESES PREVISTES (AMB L’IVA DESGLOSSAT):

SOL·LICITO:
Que admetin la present instància i que, previs els tràmits reglamentaris, accediu a la sol·licitud
formulada, per la qual cosa presento la següent documentació:
❑Sol·licitud de participació i memòria del projecte.
❑Fotocòpia DNI del sol·licitant. / Si és societat adjuntar fotocòpia DNI representat i Escriptura de
constitució i poders de representació.
❑Dades bancàries on s’ha de fer l’ingrés de la subvenció (model 4)
❑Pressupost/os de despeses previstes i/o justificants de despeses realitzades objecte de la
subvenció.
❑Declaro estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
❑Còpia del contracte de lloguer o escriptura de propietat del local.

Manifesto expressament que les dades aportades són certes i l’acceptació de les bases de la
subvenció.
________________, ____ de/d'_______ de 2017

Signat,

IL.LTRE. SR.ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades
seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament per al seu tractament informàtic.

