Convocatòria 2022

Modalitat concurrencia competitiva

Certificat de l'acord de persones propietàries úniques o altres

Dades d'identificador de la persona propietaria
Noms i cognoms

DNI/NIF

Nom de la via

Número

Codi postal

Població

Pis

Porta

Dades d'identificador de la persona propietaria
Noms i cognoms

DNI/NIF

Nom de la via

Número

Codi postal

Població

Pis

Porta

Dades d'identificador de la persona propietaria
Noms i cognoms

DNI/NIF

Nom de la via

Número

Codi postal

Població

Pis

Porta

ACORDO/EM:
1. Dur a terme les obres per les quals es sol·liciten els ajuts
2. Aprovar el cost previst de les obres de empresa/es_______________________________________, segons la oferta aportada, per un import
total de _____________euros
3. Acceptar les condicions i limitacions dels Decrets i la convocatòria vigents, per obtenir els ajuts.
4. Facilitar l'accés als habitatges i als locals als tècnics degudament acreditats.
5. Designar com a compte únic de la comuniat per efectuar l'ingrés de les subvencions sol·licitades el següent:
Codi IBAN

AUTORITZO/EM:
Al Sr./la Sra. __________________________________________________:
1. Presentar la sol·licitud de la subvenció d'ajuts al seu nom i representar-nos davant als Serveis competents de l'Ajuntament de
Vic/Oficina Local d'Habitatge als efectes de notificacions i tràmits administratius relatius als ajuts de rehabilitació
2. Rebre l'import íntegre de la subvenció en la seva totalitat al compte que s'indica en el full de transferència bàncaria, a nom
de la persona que figura com a beneficiari de les obres.
3. Cedir el dret de la subvenció cencedida, per l'import total o parcial a favor del constructor/a:
Localitat i data: ___________________________,__________________________________

Signatura

Signatura

Noms i cognoms: _________________________________

Noms i cognoms: _________________________________

Signatura
Noms i cognoms: _________________________________

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27/4/2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,
l’informem que el Responsable del Tractament és IMPULSVIC, SLU i les seves dades seran tractades amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. En el cas de que es
compleixin els requisits, les dades es comunicaran a l’Ajuntament de Vic. Tanmateix, se l’informa que l’AJUNTAMENT DE VIC, compleix amb els requisits establerts per la normativa de Protecció
de Dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personal.
Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a la Pl. De
Santa Eulàlia, 1 – 08500 Vic (Barcelona), o correu electrònic impulsvic@vic.cat, així com presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades competent,
que actualment és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 –
28001 MADRID

