AUTORITZACIÓ DE LA PERSONA PROPIETÀRIA,
EN CAS QUE LA PERSONA PROMOTORA DE LES OBRES
SIGUI LLOGATERA

Dades de l’edifici o habitatge a rehabilitar
Tipus de via
________________
Codi Postal
________________

Nom de la via
_____________________________________________________
Municipi
_____________________________________________________

Número
________

Bloc
___

Escala
_______

Pis
____

Porta
_____

Dades d’identificació de la persona propietària
Nom i cognoms
NIF / NIE
________________________________________________________________________
______________________________________
Adreça (carrer, plaça, número, pis i porta)
Població i codi postal
Telèfon
_____________________________________________
__________________________________
___________________________
AUTORITZO el senyor / la senyora ____________________________________________________________________________________,
amb NIF ____________________, per tramitar davant el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’expedient de subvenció
relatiu a les obres de rehabilitació de l’edifici que consta en aquest document. Autoritzo aquesta persona per rebre l’import íntegre de la subvenció,
a un número de compte de la seva titularitat.

Signatura de la persona propietària

Signatura de la persona autoritzada (llogater/a)

Localitat i data______________________________________________________________________________________________________

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 Barcelon, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvenció
d’obres acollides a l’expedient d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o d’habitatges. Podeu execir els drets d’accés, rectificació, cancal·lació i oposició
adreçant un escrit a la Direcció General del Consorci (carrer número 62, 16-18, Edifici B, 3ª planta, 08040 – Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets LOPD”, i
adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat.

Exemplar per a l’Administració
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