
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A LLOGUER DE VIVENDES PER A JOVES PER A L’ANY  

A DADES D'IDENTIFICACIÓ 

 SOL·LICITANT 1

COGNOMS NOM DNI

DOMICILI C. POSTAL

LOCALITAT PROVÍNCIA TELÈFON

ADREÇA ELECTRÒNICA

SOL·LICITANT 2

COGNOMS NOM DNI

DOMICILI C. POSTAL

LOCALITAT PROVÍNCIA TELÈFON

ADREÇA ELECTRÒNICA

B EXPOSA:

Que, havent-me concedit una subvenció de la convocatòria per a la concessió de  subvencions destinades a Lloguer de la Vivenda per a

Jóvens de la localitat per a l'any , i coneixedor de les bases i la documentació a presentar, és pel que, 

C SOL·LICITA:

Que siga admesa la documentació que s'acompanya, per a justificar la mencionada Subvenció.

En  a  de/d’  de .

SOL·LICITANT 1                                       SOL·LICITANT 2

                                                                                               

D DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ADJUNTAR (Marca amb una X)

DE CARÀCTER OBLIGATORI

 1.  Originals o fotocòpies de les factures o documents  de valor  probatori  equivalent  amb validesa jurídica mercantil  o amb
eficàcia administrativa, d’haver abonat al arrendador totes les mensualitats dins del període comprés de la subvenció i acord a la
vigència del contracte de lloguer.

 2. Si es reben subvencions d’altres entitats, certificat de relació i quantia.
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