AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

SOL·LICITUD PER A LA SUBVENCIÓ A LA
RETOLACIÓ EN VALENCIÀ, ANY 2018
A DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT
COGNOMS

NOM

ADREÇA

DNI / NIE

NACIONALITAT

DATA DE
NAIXEMENT

MUNICIPI

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFONS

NOM DE L’ENTITAT

CIF/NIF

B SOL·LICITA
Participar en les ajudes econòmiques a la retolació en valencià.
Llegenda del rètol que s’hi vol col·locar: ____________________________________________________________

C DECLARA
Que compleix els requisits establerts en les bases de la convocatòria per participar.

D DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR
Una fotografia del nou rètol en valencià, i una altra, si escau, del rètol antic que haja sigut substituït.
Factura original el concepte de la qual corresponga al rètol substituït i corresponent a l’any 2018.
Document bancari en el qual figure el compte corrent en el qual es desitja rebre la transferència.
Fotocòpia del CIF o del NIF de l'entitat.
Certificat d’estar al corrent de les obligacions fiscals i de Seguretat Social, o declaració responsable.
Museros,

d

de 2018

REGISTRE D’ENTRADA

Firma: ____________________________________
(*) D’acord amb la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, li informem que l'Ajuntament de Museros incorporarà les seues dades a fitxers, que
s'utilitzaran per a les finalitats d'aquesta sol·licitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i d’altres administracions públiques que siguen
destinatàries del tractament. Addicionalment, autoritza l'Ajuntament de Museros a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, en consultar
tant els seus arxius com els de altres administracions públiques que siguen necessaris. Per exercir els seus drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició,
s'ha de dirigir per escrit a l'Ajuntament, plaça del Castell, 1, de Museros (46136), i adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d'identitat o equivalent.

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS

