
SEGELL REGISTRE DIGITAL 

2022 
El/La senyor/senyora ______________________________________________________________________ 

amb DNI _______________ en qualitat de president/presidenta de la Comunitat de Propietaris o persona 

propietària de l'immoble situat a ____________________________________________________________ 

núm. _______, de Barcelona, i en relació a la sol·licitud de subvenció realitzada per a les obres de 

_______________________________________________________________________________________ 

M A N I F E S T A 

1. Que l'import de la subvenció corresponent a la rehabilitació de ___________________________ segons

estableixi el Consorci de l'Habitatge de Barcelona serà ENDOSSAT a la societat

__________________________, amb CIF___________________, segons acords presos en el contracte

signat entre l'esmentada societat i la Comunitat de Propietaris o la propietat de l'immoble, en data _____

de ___________ de 202______.

2. El/La senyor/senyora______________________________________________________________, amb DNI

____________ en qualitat de ________________________________________________ de l'esmentada

societat, manifesta que ACCEPTA l'endós en el corresponent full de transferència bancària, que s'adjunta al

present document, i també que coneix i accepta el caràcter irrevocable d'aquesta subvenció.

3. En cas que es denegui o revoqui l'esmentada subvenció, la Comunitat de Propietaris es compromet a fer

efectiu l'import de la mateixa a la societat esmentada.

Barcelona, _____de/d' _____________________ de 202____. 

Signatura 

Sr/a______________________________  Sr/a__________________________________ 

PEL PROMOTOR DE LES OBRES PER L'EMPRESA REHABILITADORA 

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem, i en enviar aquest formulari consentiu, que les vostres dades personals seran 
tractades per l’Ajuntament de Barcelona (segons les competències/fitxer-LOPD) amb la finalitat de gestionar la tramesa d’informació regular 
sobre l’activitat municipal (tractament 0162), legitimada en base al vostre consentiment. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran 
cedides a tercers.
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional 
sobre aquest tractament i protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades   
Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en informar el camp 
correu electrònic ens autoritzeu a emprar aquest mitjà per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada. 
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