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Annex 1. Compte justificatiu
Ajuts per a les subvencions municipals per als petits
comerços, reformes i nova creació, 2019

Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms o raó social

Tipus d’identificació

 DNI / NIF    NIE

Número identificador del document – lletra

Nom del comerç

Nom de l’activitat subvencionada (indicar si és reforma o nova creació):
o reforma
o nova creació

Tipus de despesa (Cal concretar les despeses al màxim detall): Import econòmic

Façanes i revestiments (arranjament de la façana, revestiments interiors del local)
€

Adaptació banys i accessibilitat (adaptació de banys per minusvàlids, millores d’accessibilitat i
mobilitat)

€

Tots  els  no  compresos  en  els  punts  anteriors  (retolacions  exteriors,  adequació  de  les
instal·lacions contra incendis, millora dels aparadors, material inventariable)

€

TOTAL DE DESPESES €

Signatura (acompanyada del segell del comerç)

Ulldecona, de  de

De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, us informem que les
dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer de titularitat municipal, la finalitat del qual és gestionar
la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no
seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud,
així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si
s'escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l'Ajuntament d’Ulldecona, carrer Major,
49. 43550 Ulldecona.

 



Data factura Proveïdor NIF Descripció de la despesa
Data de 

pagament
Import 

(Sense IVA)

TOTAL DESPESA * €

*Aquest import ha de coincidir amb el total de despeses del quadre de despeses de la pàgina anterior 


