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Actua com a representant legal de l'empresa (1) 

Localitat i data 
Segell i Signatura Segell i Signatura 

Cedent Cessionari 
Signatura i segell 
Validació de la titularitat de la domiciliació bancària 

Diligència de conformitat de l'entitat bancària 

Núm. Expedient: 

Sol·licitud de cessió del dret de cobrament de subvencions 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR i PRTR) 
Aquesta cessió, un cop formalitzada, té caràcter irrevocable a favor del cessionari 

Dades de la persona física o jurídica sol·licitant (destinatari últim) 
Nom entitat jurídica/Nom i Cognoms si és persona física NIF/CIF 

En qualitat de: (Apoderat, administrador, conseller delegat o actua com a empresari) 
Número de resolució de la subvenció Data Import resolució 

Que cedeix amb caràcter irrevocable els drets de cobrament de l’ajut en forma de subvenció de € 
corresponents a la subvenció a dalt esmentada a: 

Dades del CESSIONARI 
Dades de l'entitat financera o altre tipus de cessionari (2) 

Nom NIF/CIF 

Adreça Codi postal Població 

Qui accepta expressament aquesta cessió de drets de cobrament per a resolucions de subvencions i declara 
que en coneix i accepta el caràcter revocable (el pagament d'aquest ajut està subjecte a la justificació de la 
despesa de rehabilitació) i compensable del ajut i sol·licita que s'ingressi al següent número de compte: 

Codi compte IBAN 
__________________________ (Codi ES més 22 posicions) 

Validació de poders (3)

Valido que la persona/es intervinents tenen facultats suficients, d’acord amb l’escriptura notarial les dades de la qual 
s’indiquen a continuació, per fer aquesta cessió de crèdit 

Escriptura o document d'apoderament Data Nom del notari 

Escriptura o document d'apoderament Data Nom del notari 

Data: 

Signatura 

(1) El representat de l'empresa fa declaració expressa i responsable, que continua exercint aquest càrrec, d'acord amb l'escriptura o
escriptures que presenta per a la seva validació, i que les facultats que té atorgades no han estat modificades, renovades o revocades.
(2) El sota signant accepta l'endós
(3) En cas que s'hagi lliurat l'acta de reunió del model normalitzat a la sol·licitud, no caldrà aportar aquests poders notarials.
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Informació sobre protecció de dades  
Activitat del tractament: Ajuts a instal·lacions, adequació i rehabilitació 
Responsable del tractament 

Consorci de l’Habitatge de Barcelona 
Carrer Doctor Aiguader, 24 08003 – Barcelona 
Tel. 93 291 85 00 

chb@imhab.cat 
ajuntament.barcelona.cat/protecciodades 

Codi del tractament: el tractament està identificat com 0369 - Ajuts a la Rehabilitació, en el Registre d’Activitats de 
Tractaments de l’Ajuntament de Barcelona. 

Finalitat del tractament: Gestionar la sol·licitud d’ajuts per a l'adequació i rehabilitació d'habitatges i edificis 
d'habitatges. 

 Base jurídica: El tractament està legitimat d'acord amb les competències del Consorci de l’Habitatge de Barcelona en la 
matèria previstes en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 

Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos 
al tractament i sol·licitar-ne la limitació o, si s'escau, la portabilitat, presencialment, enviant la vostra sol·licitud 
(indicant clarament el dret que es vol exercir: rectificació, supressió o oposició) a l'adreça del Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona o mitjançant petició genèrica.  

 Destinataris: Les vostres dades poden ser cedides a les administracions consorciades i administracions de dret públic 
amb competències en la matèria, així com l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o altres operadors jurídics 
necessaris per al correcte compliment, desenvolupament i control de la relació jurídica, sense que hi hagi 
previsió de transferències a tercers països. 

 Tipologia de les dades: identificatives, característiques personals, circumstàncies socials, ocupació laboral, informació 
comercial, econòmic/financeres i assegurances. 

Termini de conservació de les dades: Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals 
derivades de la gestió de l’activitat. 

Seguretat: Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, 
de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració 
Electrònica per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que donen suport als diferents tractaments de 
dades duts a terme per l’Ajuntament de Barcelona. 

Reclamació: Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació 
prèvia davant el delegat de protecció de dades (chb@imhab.cat). Aquesta reclamació s'ha de resoldre en el 
termini màxim de 2 mesos a comptar de la seva recepció. 
D’altra banda, també podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades

mailto:chb@imhab.cat
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Presa de raó  

Diligència per la qual es fa constar que s’ha pres nota de la cessió de crèdit de la resolució 
d'atorgament de subvenció que s’especifica tot seguit: 
Numero de registre Data 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura de la presa de raó 
Aquesta presa de raó quedarà sense efecte en cas de la no justificació de la despesa en 
subvencions de rehabilitació, i també podrà ser inferior d'acord amb el finalment es justifiqui. 
En aquest cas la diferència reduirà l'import indicat en aquesta presa de raó d'acord a la 
revocació parcial que es comunicarà a les parts intervinents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Sol licitud de cessió del dret de cobrament de subvencions
	Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR i PRTR)
	Aquesta cessió, un cop formalitzada, té caràcter irrevocable a favor del cessionari
	Que cedeix amb caràcter irrevocable els drets de cobrament de l’ajut en forma de subvenció de € corresponents a la subvenció a dalt esmentada a:
	Qui accepta expressament aquesta cessió de drets de cobrament per a resolucions de subvencions i declara que en coneix i accepta el caràcter revocable (el pagament d'aquest ajut està subjecte a la justificació de la despesa de rehabilitació) i compens...


	Validació de poders (3)
	Informació sobre protecció de dades
	Responsable del tractament


	Núm Expedient: 
	En qualitat de: Off
	Que cedeix amb caràcter irrevocable els drets de cobrament de lajut en forma de subvenció de: 
	Nom: 
	Adreça: 
	Codi compte IBAN: 
	Codi ES més 22 posicions: 
	Escriptura o document dapoderament: 
	Data_2: 
	Nom del notari: 
	Escriptura o document dapoderament_2: 
	Data_3: 
	Nom del notari_2: 
	Numero de registre: 
	Data_4: 
	nom: 
	Data: 
	nomg5: 
	Datag6: 
	nomh6: 
	Datah6: 
	Datah5: 
	Dataj4: 


