PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

ANNEX III
Imprès 1
Programa C

ACORD ENTRE EL DESTINATARI ÚLTIM DE LA SUBVENCIÓ I L’AGENT O GESTOR DE
REHABILITACIÓ

Dades d’identificació de la persona destinatària última i beneficiària o del seu representant legal
Nom i cognoms / Raó social
NIF / NIE / CIF
FACULTA A
Dades de l’agent o gestor/a de la rehabilitació
Nom i cognoms/
Raó social

NIF / NIE/CIF

Tipus de via

Nom de la via

Número

Codi postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica per a notificacions

Bloc Escala Planta Porta

Telèfon mòbil per avisos per SMS

SOBRE L’IMMOBLE
Dades de l’edifici
Tipus de via____

Codi Postal
_______________

Nom de la via
_________________________________________
__
________
Municipi __

Número___

Bloc

Escala
_____

Pis

Porta

Referència cadastral

--Seleccioneu municipi--

Any de construcció

Superfície construïda segons cadastre

EXPOSEN

Que tenen intenció de realitzar una actuació acollida al Programa d’ajudes a les actuacions de MILLORA DE L’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA EN HABITATGES de la convocatòria del CMH del PRTR (BOPB de 29 d’abril de 2022) i finançat per la Unió Europea
“NextGenerationEU” pels municipis que integren l’àrea metropolitana de Barcelona en règim de concurrència no competitiva en
aplicació del Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre consistent en l’elaboració de:

Que amb aquest acord FACULTO expressament a l’agent gestor de la rehabilitació pel desenvolupament de les funcions
indicades en l’article 8 del Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel que es regulen els programes d’ajuda en matèria de
rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i en concret:

El faculta per a la presentació de la sol·licitud de subvenció i a la realització de la totalitat de les actuacions que comportés la
tramitació, en els terminis de la convocatòria de les ajudes i de les seves bases reguladores.
Signatura del destinatari últim o del seu representant legal

Signatura de l’Agent i/o Gestor/a de la rehabilitació o del seu representant legal

Nom i cognoms:
Localitat i data:

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 exercir 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.

