IMPRÈS 1B

DECLARACIÓ RESPONSABLE
(HABITATGE INDIVIDUAL)

Convocatòria 2017

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

Nom de la via
__________________________________________
Municipi
_____________________________________________________

Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms / Raó social
________________________________________________________________________
Telèfon
Telèfon 2
Correu electrònic

Número

Bloc

Escala_
_____

Pis

Porta

NIF / NIE
______________________________________
En qualitat de

 propietari/ària

 llogater/a

DECLARO que:
1. L’habitatge a rehabilitar es posarà o ja resta en disposició de la Borsa de Lloguer Local (marcar amb una X):
SÍ 
NO 
2. L’habitatge no és d’ús turístic.
3. Es realitzaran les actuacions d’HABITABILITAT consistents en (marcar amb una X les actuacions), segons la documentació aportada:
Obtenció i/o millora de l’habitabilitat _______________________________________________
Adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge _______________________________
Millores energètiques i de sostenibilitat _____________________________________________
Adaptació de la mobilitat de l’habitatge _____________________________________________
3. S’ha aprovat el cost previst de les obres de l’empresa o empreses _______________________________________________________,
segons el pressupost aportat, per un import total de ____________________________________________euros (IVA exclòs).
4. Es sol·licitaran els ajuts als serveis competents del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons la normativa i la
convocatòria vigents.
5. Acceptar les condicions i limitacions dels Decrets i convocatòries vigents, per obtenir els ajuts.
6. Facilitar l’accés a l’habitatge als tècnics degudament acreditats.
7. Designar com a compte únic (a nom del promotor), per efectuar l’ingrés de les subvencions sol·licitades, el següent:
NIF/CIF del titular del compte

Codi SWIFT / BIC

Nom entitat bancària

PAÍS

IBAN

Codi entitat

Oficina

DC

Núm. Compte

Diligència de conformitat de l’entitat bancària
Les dades del compte que s’indiquen
en aquest imprès coincideixen amb les
existents en aquesta oficina.
El director / La directora

(Segell i signatura)

Igualment DECLARO que:
1. En relació a les obres objecte d’aquesta sol·licitud hem demanat o
_______________________________________ per un import de_________________ €.

hem

obtingut

altres

ajuts

a

(entitat)

2. Que no em trobo incurs en cap de les prohibicions previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
3. Que estic al corrent:
 De les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es det ermini
reglamentàriament.
 Del pagament de les obligacions per reinterament de subvencions en els terminis que reglamentàriament es determinin.
La qual cosa certifico a efectes de la sol·licitud d’ajuts abans esmentada davent del servei competent del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona:

Signat:
La persona promotora de les obres
Nom i cognoms: ____________________________________________________________ NIF: __________________________________
* Recordeu que si sou llogater/a, haureu de presentar l’autorització de la persona propietària junt amb l’imprès 2 (sol·licitud d’ajut).
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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