
Sol·licitud subvencions en espècie per al foment de la seguretat a les Comunitats de Propietaris, a través 
del subministrament de càmeres de seguretat i portes de comptadors.   
              
DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

La nostra Comunitat de Propietaris ha acordat Sol·licitar la subvenció   PRIORITARIA      (només es pot marcar una única casella)

Convocatòria  2018 
Model 1

C. Postal :

CIF :

Domicili, Núm. :

Comunitat de propietaris :

REPRESENTANT DE LA COMUNITAT A EFECTES A DE NOTIFICACIÓ

(*) És indispensable que feu constar un telèfon i un correu electrònic que siguin permanentment operatius.NoVull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

Correu electrònic(*) Telèfon(*) Telèfon(*)

NIF/NIE :Nom i cognoms :

KIT càmera de seguretat

Porta de seguretat estàndard pel comptador

Porta de seguretat bàsica i adaptable pel comptador

La nostra Comunitat de Propietaris també ha acordat Sol·licitar la subvenció per      (només es pot marcar una única casella)

Kit càmera de seguretat 

Porta de seguretat estàndard pel comptador

Porta de seguretat bàsica i adaptable pel comptador

Imprès de la sol·licitud signada

Documentació que cal aportar amb la sol·licitud      En format digital PDF 
                                                                                                 En cap cas s'admetran sol·licitud, documents, presentats amb paper

Fotocòpia del DNI del representant legalFotocòpia del CIF de la comunitat de propietaris 

Còpia del document de l'Acta amb els acords

Salt, de de 20

Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i correspondència que 
lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, 
oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt. 

 
Pl. Lluís Companys, 1  17190 SALT  Tel. 972 24 91 91  NIF P-1716400-E  www.salt.cat

 Amb la signatura d'aquest document, Autoritzo l’Ajuntament de Salt, perquè pugui obtenir directament davant les administracions 
competents els certificats i documents necessaris per resoldre els expedients i, en especial, la informació de caràcter tributari, de 
Seguretat Social o qualsevol altra que es consideri pertinent per comprovar les dades manifestades a la sol·licitud, d'acord amb la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal (LOPD). 
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 Amb la signatura d'aquest document, Autoritzo l’Ajuntament de Salt, perquè pugui obtenir directament davant les administracions competents els certificats i documents necessaris per resoldre els expedients i, en especial, la informació de caràcter tributari, de Seguretat Social o qualsevol altra que es consideri pertinent per comprovar les dades manifestades a la sol·licitud, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal (LOPD).
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