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CERTIFICAT. AJUDES PER A ACTUACIONS MUNICIPALS EN MATÈRIA DE TRANSICIÓ 
ECOLÒGICA PER A LA IMPLANTACIÓ I GESTIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ I 

AUTOCONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA DE FONTS RENOVABLES   
CERTIFICADO. AYUDAS PARA ACTUACIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA PARA LA IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y 

AUTOCONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FUENTES RENOVABLES 

A DADES DE L'AJUNTAMENT    
DATOS DEL AYUNTAMIENTO 

CIFAJUNTAMENT / AYUNTAMIENTO

B DADES DE LA PERSONA FUNCIONARIA DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL 
DATOS DE LA PERSONA FUNCIONARIA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL

COGNOMS / APELLIDOS DNI NOM / NOMBRE

C CERTIFICACIÓ 
CERTIFICACIÓN

, d de

Firma:

La persona funcionaria de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional  
La persona funcionaria de la administración local con habilitación de carácter nacional

Com a persona funcionària de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional d'aquest municipi, en relació amb la subvenció sol·licitada 
per aquesta administració i concedida per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a 
"Actuacions municipals en matèria de transició ecològica per a la implantació i gestió d'instal·lacions de producció i autoconsum d'energia elèctrica 
de fonts renovables" 
  
Como persona funcionaria de la administración local con habilitación de carácter nacional de este municipio, en relación con la subvención 
solicitada por esta administración y concedida por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para 
"Actuaciones municipales en materia de transición ecológica para la implantación y gestión de instalaciones de producción y autoconsumo de 
energía eléctrica de fuentes renovables" 
  
CERTIFIQUE QUE / CERTIFICO QUE

I, perquè així conste on corresponga, expedeix el present certificat, a: 
Y, para que conste donde proceda, expide el presente certificado, en:

Les despeses especificades en la memòria econòmica responen de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, 
resulten estrictament necessàries i han sigut efectivament efectuades i pagades 
Los gastos especificados en la memoria económica responden de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, 
resultan estrictamente necesarios y han sido efectivamente efectuados y pagados

S'ha complit la normativa de contractes del sector públic en vigor 
Se ha cumplido la normativa de contratos del sector público en vigor

La inversió no ha sigut finançada de manera irregular per fonts nacionals o comunitàries diferents 
La inversión no ha sido financiada de forma irregular por fuentes nacionales o comunitarias diferentes

L'ajuntament es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, en les seues 
obligacions per reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagen exigit 
El ayuntamiento se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en sus 
obligaciones por reintegro de subvenciones que, en su caso, se le hubiesen exigido
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Firma:
La persona funcionaria de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional 
La persona funcionaria de la administración local con habilitación de carácter nacional
Com a persona funcionària de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional d'aquest municipi, en relació amb la subvenció sol·licitada per aquesta administració i concedida per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a "Actuacions municipals en matèria de transició ecològica per a la implantació i gestió d'instal·lacions de producció i autoconsum d'energia elèctrica de fonts renovables"
 
Como persona funcionaria de la administración local con habilitación de carácter nacional de este municipio, en relación con la subvención solicitada por esta administración y concedida por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para "Actuaciones municipales en materia de transición ecológica para la implantación y gestión de instalaciones de producción y autoconsumo de energía eléctrica de fuentes renovables"
 
CERTIFIQUE QUE / CERTIFICO QUE
I, perquè així conste on corresponga, expedeix el present certificat, a:
Y, para que conste donde proceda, expide el presente certificado, en:
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