Comunicació de finalització de les actuacions per a la millora de l’accessibilitat
en l’interior de l’habitatge
model 4
Dades de la persona BENEFICIÀRIA de la subvenció
Nom

Cognoms

NIF

Adreça
Codi postal

Població

Telèfon

Correu electrònic

Dades del CONTRACTISTA de les obres
Nom

Cognoms

NIF

Adreça
Codi postal

Població

Telèfon

Correu electrònic

Manifesten,
1. Que en data ________________, les obres per a la millora de l’accessibilitat en l’interior de
l’habitatge situat a __________________________________________________________________
han estat finalitzades en la seva totalitat i en plena conformitat pels sotasignants.
2. Que per a la mateixa finalitat com a beneficiari/ària
NO he demanat cap altre ajut per a la mateixa finalitat
SÍ he demanat un ajut per a la mateixa finalitat. Indicar quin i el seu import:
____________________________________________________________________________
3. Que el cost total de les obres realitzades (amb IVA inclòs) suma la quantitat següent:
_________________€ (_________________________________________________________ euros)
i s’ajusta al pressupost d’execució per contracte sobre el que es va sol·licitar la subvenció.
Signatura de la persona sol·licitant

Signatura de la persona propietària

Localitat i data

___________________________________________________________________________
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Resum del cost de l’obra realitzada
Actuacions subvencionades

Import

% IVA

Import total

TOTAL OBRA

Relació de factures
Obra

Contractista

Núm. Factura

Núm. Pressupost

Import

% IVA

Import total amb IVA

Obra

Contractista

Núm. Factura

Núm. Pressupost

Import

% IVA

Import total amb IVA

Obra

Contractista

Núm. Factura

Núm. Pressupost

Import

% IVA

Import total amb IVA

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, Crta. De Ribes núm. 2 ajuntament@lesfranqueses.cat –
www.lesfranqueses.cat
Finalitat: Tramitar i gestionar sol·licituds i procediments en matèria d'habitatge
Legitimació: Exercici de poders públics
Destinataris: Les dades es poden comunicar a les autoritats de control pertinents i a les entitats que tinguin la funció
d'encarregades del tractament.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, així com altres drets, d'acord amb
la informació addicional.
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