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Registre General 

Data 

Núm. entrada 

AJUT PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS AL CENTRE HISTÒRIC     
Sol·licitant 
Nom i cognoms NIF/NIE

Correu electrònic Telèfon
           Home           Dona

Domicili Municipi Codi Postal

Representant 
Nom i cognoms NIF

EXPOSO:

Que compleixo els requisits segons les bases específiques reguladores de les subvencions municipals per al foment de
la millora en elements col.lectius dels edificis del centre històric del municipi de Tortosa de l'any 20

SOL.LICITO:

Acollir-me a l'ajut per a la rehabilitació de l'edifici següent:

Dades de l'edifici

Tipus de via                          Nom de la via                                     Núm.            Escala        Pis         Porta

Nombre d'habitatges           Anys de construcció                          M² de locals                  Data inici obres

Obres per les quals se sol.licita subvenció
Tipologia de l'actuació                                                 Pressupost actuació                            Subvenció sol.licitada

        Façanes

        Coberta

        Instal.lacions en elements comuns

        Accés i mobilitat

        Antenes

        Incorporació tecnologies de la informació

Dades de notificació durant tot el tràmit d'expedient (Només si és diferent del que presenta la sol·licitud)

Nom i cognoms

Telèfon de contacte

Tipus de via                   Nom de la via                                                       Num.         Escala            Pis           Porta

Codi Postal                     Població

Documents aportats

         
       Documentació original descrita en la relació adjunta dels documents necessaris per a sol·licitar la subvenció 
segons les bases.
Tortosa,          d’/de                       de 

ALCALDIA, AJUNTAMENT DE TORTOSA Signatura 

De conformitat amb l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades de
caràcter personal que ens faciliteu en aquesta sol·licitud s'incorporaran al fitxer “Registre i gestió administrativa” titularitat de l’Ajuntament de Tortosa, amb la finalitat de
recollir les dades d’entrada i sortida de documents i la gestió administrativa. Les dades de caràcter personal que sol·licitem són necessàries per a la gestió de la vostra
sol·licitud, per la qual cosa cal que empleneu els diferents camps, ja que en cas contrari ens serà impossible atendre degudament la vostra sol·licitud. Com a persona
interessada podreu exercir gratuïtament els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i, si escau, d'oposició, en els termes establerts per la LOPD enviant una sol·licitud
per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l’Ajuntament de Tortosa, plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa.
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