IMPRÈS 2B
Convocatòria
Habitabilitat 2021

Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms

SOL·LICITUD DE CESSIÓ
DE DRETS DE COBRAMENT DE
SUBVENCIONS (ENDÒS)

NIF / NIE

El/la senyor/a ______________________________________________________________________________________, amb
NIF/NIE _______________________, en qualitat de promotor de les obres
realitzades a l’habitatge situat a
___________________________________________________________________________________________________ de
_______________________________________________, i en relació a la sol·licitud de subvenció corresponent a la
Convocatòria de l’any 2021 de subvencions per al foment de l'adequació d’habitatges específiques per als municipis que
integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona, (Exp. 63/20) presentada,
MANIFESTA
Que l’import de la subvenció corresponent a la sol·licitud de subvenció de la Convocatòria de l’any 2021 de subvencions per al
foment de l'adequació d’habitatges específiques per als municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona, (Exp. 63/20)
del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el cas que aquest la resolgui favorablement, serà
ENDOSAT en la seva totalitat a la persona o societat següent:
______________________________________________________________, amb NIF/NIE/CIF ________________________ i
domiciliada a __________________________________________________________________________________________.

El/la senyor/a ______________________________________________________________________________________, amb
NIF/NIE _______________________, (marcar amb una X una de les següents opcions):

 en representació pròpia com a professional que ha realitzat i facturat els treballs objectes de la sol·licitud de subvenció
 en qualitat de ________________________________ de la societat referenciada, que ha realitzat i facturat els treballs
objectes de la sol·licitud de subvenció
MANIFESTA
Que ACCEPTA l’endòs referenciat, DECLARA trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat
Social, AUTORITZA el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a consultar i verificar que es troba al corrent
del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social davant organismes públics amb AEAT, ATC, Generalitat de
Catalunya, ajuntaments metropolitans i TGSS, i SOL·LICITA el seu pagament en l’Entitat Financera i compte corrent que
s’indiqui al corresponent full de dades per a transferència bancària, que s’adjunta al present document, així com es coneix i
accepta el caràcter irrevocable d’aquesta subvenció.
_____________________, a ______ d __________________ de 202__

Signatura
Promotor de les obres (endossant)

Signatura (i segell, si és empresa)
Professional o representant de la societat (endossatari)

Nom i cognoms: __________________________________

Nom i cognoms: ______________________________________

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda seguretat i
confidencialitat i s’inclouran en un fitxer, titularitat del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a fi de tramitar i gestionar expedients
de subvencions de la present convocatòria. Podeu execir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant un escrit a la Direcció General del CMH
(carrer núm. 60, Edifici E, 6ª planta, 08040 Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets LOPD”, i adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat.
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