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CERTIFICAT SOBRE L'ACORD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS
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CERTIFICADO SOBRE EL ACUERDO DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
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SECRETARI DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS
SECRETARIO DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DNI / CIF

NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS

Com a secretari de la comunitat de propietaris de l'edifici situat a:
Como secretario de la comunidad de propietarios del edificio sito en:
CP

CARRER / PLAÇA I NÚMERO / CALLE / PLAZA Y NÚMERO

B

LOCALITAT / LOCALIDAD

CERTIFICA

Que amb data
Que con fecha

/

/

va tindre lloc la junta de la comunitat de propietaris i es va prendre l'acord següent:
se celebró Junta de la comunidad de propietarios tomándose el siguiente acuerdo:

1. Aprovar les obres de rehabilitació de l'immoble que consistixen en:
1. Aprobar las obras de rehabilitación del inmueble consistentes en:

per un import de:
por un importe de:

€

2. Fer constar que els locals comercials
2. Hacer constar que los locales comerciales

Sí
No

participen en els costos d'execució de les obres
participan en los costes de ejecución de las obras.

3. Nomenar a l'efecte de la tramitació de l'expedient per a l'obtenció d'ajudes a càrrec del Ministeri de Foment i de la
Generalitat Valenciana la següent persona:
3. Nombrar a efectos de la tramitación del expediente para obtención de ayudas a cargo del Ministerio de Fomento y
de la Generalitat Valenciana a la siguiente persona:
, amb NIF número:
, con NIF número:
i domicili:
y domicilio:
4. Comunicar que la comunitat de propietaris
4. Comunicar que la comunidad de propietarios

Sí
No

és beneficiària d'altres subvencions per a la mateixa actuació
es beneficiaria de otras subvenciones para la misma actuación
, per import de:
, por importe de:

,

d

CHOPVT - ORG

concedides per:
concedidas por:
de

DIN - A4

El secretari de la comunitat de propietaris / El secretario de la comunidad de propietarios

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb
el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - Serveis Territorials
VICEPRESIDENCIA SEGUNDAY CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - Servicios Territoriales

08/06/21

IA - 12280 - 01 - E

Firma:

