
A L’IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES 

EL SOTASIGNANT                                                                                           Ajuntament de Tavèrnoles 

 
EXPOSO 

-    Que tinc coneixement de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva per l’arranjament de camins d’ús públic en el municipi 
de Tavèrnoles. 

-    Que sóc propietari de camins d’ús públic o titular de drets per a dur a terme les 
actuacions subvencionables d’acord amb aquestes bases. 

-    Que estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de 
Tavèrnoles. 

-    Que no he obtingut cap altre subvenció provinent de qualsevol administració per el 
mateix objecte en un període de 2 anys. 

SOL·LICITO 

-    Optar a la concessió de les subvencions atorgades per a l’Ajuntament destinades a 
finançar les despeses derivades de l’arranjament i millora dels camins que tinguin la 
consideració d’ús públic en el municipi de Tavèrnoles.  

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN 

 Fotocòpia del DNI del/de la representant legal 
 Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària, d’acord amb el model normalitzat. 
 Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
 Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

 Memòria descriptiva, croquis i/o plànols si s’escauen i pressupost desglossat en 
concordança amb els criteris objectius de valoració (art.8 de les bases reguladores que 
regeixen la present subvenció  i publicades al BOPB de 31 de març de 2016). 

D’acord amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les 
dades que es sol·liciten en aquesta instància, s’incorporen als fitxers propietat de l’Ajuntament de Tavèrnoles. Les dades seran 
utilitzades per a la gestió d’aquest Ajuntament i les cessions de les mateixes ho seran amb les administracions públiques, persones 
o entitats, les quals de conformitat amb les vigents disposicions, hagin de tenir-ne coneixement per a la resolució de l’assumpte. 
Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, dirigint-se a 
l’Ajuntament de Tavèrnoles, C/Església, 1, 0519 Tavèrnoles. 

 (signatura) Tavèrnoles, _______de____________de 2016 

Nom i cognoms DNI 
 

Adreça 
 

Número Pis Porta 

Municipi C.P. Província 
 

E-mail Telèfon 
 



DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

DECLARO 

- No trobar-me en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre general de subvencions. 

- Que reuneixo els requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària, d’acord 
amb l’article 3 de les bases reguladores que regeixen la present subvenció (BOPB 31 de 
març de 2016). 
 

- Em comprometo al compliment de les obligacions imposades per a l’atorgament de la 
subvenció i recollides a l’article 14 de les bases reguladores que regeixen la present 
subvenció (BOPB 31 de març de 2016). 
 

- El meu compromís de declarar les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la 
mateixa finalitat així com aquelles que s’obtinguin en el futur. 

 

 

(signatura)  

 

 

Tavèrnoles, _______de____________de 2016 

 

Nom i cognoms DNI 
 

Adreça 
 

Número Pis Porta 

Municipi C.P. Província 
 

E-mail Telèfon 
 


