
 Dades del representant de la comunitat de propietaris

 Non i cognoms:                                                                                          NIF:

 CERTIFICAT ACREDITATIU DEL FONS DE RESERVA 
              

Convocatòria  2020 
Fase 2 

Model 3 
 

 Domicili:                                                                                                     

 Tipus de via:                   Nom de la via:                                                                                  Núm.:

 C.P./ Població :                                                                                          Telèfon de contacte:

 CERTIFICA 
              
 Que al compte bancari que consta en el certificat de l'acta de reunió de propietaris de l'edifici situat a:

 Hi consta dipositat un fons de reserva per import de                                      euros, el qual equival com a mínim al  
 30% base imposable + IVA del cost total de la actuació de rehabilitació.

 A complimentar per l'entitat bancària:

 ( * )  El present model podrà ser substituït per un certificat bancari.

 En/La                                                                                                              en qualitat de 
   
 de l'oficna núm.                                        de l'entitat 
  
 FAIG CONSTAR que en el compte bancari núm. 
  
 en data hi ha dipositat l'import de                                          €. 
 

 Segell de L'entitat bancaria

 I, per a què així consti, signo el present certificat a

 Signatura 
 Nom i cognoms:

Salt, d de 20

 Signat,

, d de 20
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