Direcció General
d'Habitatge i
Regeneració Urbana

Annex II: Model de certificat de
justificants de la inversió en ARRUR

CERTIFICAT DE JUSTIFICANTS DE LA INVERSIÓ
EN ÀREES DE REGENERACIÓ, RENOVACIÓ URBANA I RURAL

D._______________________________ secretari / interventor de l'Ajuntament d _______

CERTIFICA:
Primer.- Que l'Ajuntament d _______ actua en la seua condició d'ens gestor de les actuacions en
l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana i Rural d ________, en virtut de l'Acord de la Comissió
Bilateral de Seguiment subscrit el __________ pel Ministeri de Foment, la Generalitat, a través de
la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, amb la participació
de l'Ajuntament, per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana i rural interessada.

D'acord amb aquest acord, el finançament de les actuacions es realitza segons el quadre següent:

ACTUACIÓ
EDIFICACIÓ
REHAB. D'EDIF. I
HABITATGES
REURBANITZACI
Ó
EQUIP TÈCNIC
DE GESTIÓ
REALLOTJAMEN
TS
TOTALS

PRESSUPOST SUBVENCIÓ MIN.
PROTEGIT
DE FOMENT

SUBVENCIÓ APORTACIÓ
APORTACIÓ
GENERALITA AJUNTAMENT PARTICULARS
T

% DE
FINANÇAMENT

Segon.- Que el cost total justificat durant el/s mes / mesos d ___________ ascendeix a la quantitat
de _______________ €, al qual correspon una subvenció total d ________________ €, d'acord
amb el següent desglossament:
COSTOS
Subvenció
Subvenció
JUSTIFICATS EN EL del Ministeri de la
PERÍODE
de Foment Generalitat

ACTUACIÓ

Subvenció total
Ministeri +
Generalitat

EDIFICACIÓ
REHABILITACIÓ
D'EDIFICIS I
HABITATGES (*)
REURBANITZACIÓ
EQUIP TÈCNIC DE
GESTIÓ
REALLOTJAMENTS
TOTALS

En conseqüència, el finançament des de l'origen de les obres, inclosa la present certificació,
queda de la següent manera:

ACTUACIÓ
EDIFICACIÓ
REHAB. D'EDIF. I
HABITATGES
REURBANITZACIÓ
EQUIP TÈCNIC DE
GESTIÓ

PRESSUPOST SUBVENCIÓ MIN. SUBVENCIÓ APORTACIÓ
APORTACIÓ
PROTEGIT
DE FOMENT
GENERALITA AJUNTAMENT PARTICULARS
T

REALLOTJAMENT
S
TOTALS
% DE
FINANÇAMENT

Tercer.- Que queda convenientment acreditat el compliment de les finalitats que es justifiquen en
la concessió de la subvenció.

Quart.- Que les actuacions d'urbanització o edificació promogudes per aquest ajuntament, en
qualitat d'ens gestor han sigut realitzades d'acord amb la legislació vigent en matèria de
contractació pública, seguretat i salut i altra normativa d'aplicació. Així mateix, els justificants
d'aquestes obres han sigut aprovats en sessió de Junta de Govern/Ple de
data___________________.

(*) Les actuacions de rehabilitació d'edificis i habitatges duts a terme per particulars i comunitats
de propietaris en l'àmbit de l'actuació durant el present període, són les següents:

Núm. Emplaçament de
exp. l'edifici o habitatge

Titular

NIF

Pressupost
Subvenció Ministeri
subvencionabl de Foment
e

Subvenció
Generalitat

I per deixar-ne constància als efectes oportuns, expedisc el present certificat amb el vistiplau de
l'alcalde/ssa, a ___________, _____________ de ______.

