
 
  

 

          

Dades del Creditor (beneficiari o endossatari de la subvenció, marcar amb una X):  

Beneficiari de la subvenció                  Endossatari de la subvenció 

Nom i cognoms / Raó social NIF / NIE / CIF 

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Planta Porta 

Codi Postal Municipi 

 

Designo com a compte bancari del qual en sóc el titular, per efectuar l’ingrés de la subvenció sol·licitada, el següent:  

NIF / NIE titular del 

compte 

Nom entitat 

bancària 

PAÍS 

 

IBAN 

 

Codi 

entitat 

Oficina 

 

DC 

 

Núm. Compte 

 

        

 

Codi SWIFT / BIC 

 

 
Diligència de conformitat de l’entitat bancària        a complimentar pel 

banc 

Les dades del compte que 

s’indiquen en aquest imprès 

coincideixen amb les existents 

en aquesta oficina. 

 

 

 

(Segell i Signatura) El director / La directora 

 

 

 

 

________________, a _____ d ________________ de 20__ 

 

 

 
Signatura (Titular compte)              

 

Nom i cognoms:

 

 

 

 

 

IMPRÈS 2A 

 
Convocatòria 2022

 

 DADES PER A TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA 

 
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 Barcelona, a fi de tramitar i gestionar expedients de 
subvencions de la present convocatòria. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició adreçant un escrit a la Direcció General del CMH  
(carrer núm. 60, Edifici E, 6a planta, 08040  Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets LOPD”, i adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat.  
 



 
   

 IMPRÈS 2B 
 Convocatòria  2022 

  

SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE DRETS DE COBRAMENT DE  SUBVENCIONS (ENDÒS) 

 
 Dades d’identificació del promotor de les obres (Sol·licitant de la subvenció) 

Nom i cognoms NIF / NIE 

El/la senyor/a , amb 

NIF/NIE ,  en qualitat de promotor de les obres realitzades a l’habitatge situat a  

 de  

, i en relació a la sol·licitud de subvenció corresponent a la  

Convocatòria de l’any 2022 de subvencions per a la millora de l’accessibilitat i la mobilitat de l’interior dels habitatges  

específiques per als municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona, (BOPB, 29/04/2022) presentada: 

MANIFESTA 

Que l’import de la subvenció corresponent a la sol·licitud de subvenció de la Convocatòria de l’any 2022 de subvencions per a 

la millora de l’accessibilitat i la mobilitat de l’interior dels habitatges específiques per als municipis que integren l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona, (BOPB 29/04/2022) del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el cas 

que aquest la resolgui favorablement, serà ENDOSAT en la seva totalitat a la persona o societat següent: 

 amb NIF/NIE/CIF   i 

domiciliada a . 

El/la senyor/a , amb 

NIF/NIE  , (marcar amb una X una de les següents opcions): 

en representació pròpia com a professional que ha realitzat i facturat els treballs objectes de la sol·licitud de subvenció 

 en qualitat de  de la societat referenciada, que ha realitzat i facturat els treballs 

               objectes de la sol·licitud de subvenció. 

MANIFESTA 

Que ACCEPTA l’endós referenciat, DECLARA trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat 
Social, AUTORITZA el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a consultar i verificar que es troba al corrent 
del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social davant organismes públics amb AEAT, ATC, Generalitat de 
Catalunya, ajuntaments metropolitans i TGSS, i SOL·LICITA el seu pagament en l’Entitat Financera i compte corrent que s’indiqui 
al corresponent full de dades per a transferència bancària, que s’adjunta al present document, així com es coneix i accepta el 
caràcter irrevocable d’aquesta subvenció. 

   __________________a ______ d ______________________ de 202__ 

Signatura Signatura (i segell, si és empresa) 
Sol∙licitant dels ajuts (endossant)  Professional o representant de la societat (endossatari) 

Nom i cognoms:   
Nom i cognoms:

    

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 Barcelona, a fi de tramitar i gestionar expedients de 
subvencions de la present convocatòria. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant un escrit a la Direcció General del CMH (carrer 
núm. 60, Edifici E, 6a planta, 08040 Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets LOPD”, i adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat. 

 



 

     

 

 DOCU 2  
Convocatòria 2022  

 DOCUMENTACIÓ FINAL 

   
Dades d’identificació del promotor de les obres (Sol·licitant de la subvenció) 

Nom i cognoms / Raó social NIF / NIE / CIF 

 
Dades de l’habitatge a rehabilitar 

Tipus de via  Nom de la via                                                              Número                  Bloc                 Escala                 Planta             Porta 

 

Codi Postal Municipi  

 

Documentació FINAL que es presenta (marcar amb una X) 

Document acreditatiu del FINAL DE LES OBRES i la seva data. OBLIGATORI. 

Full de DADES BANCÀRIES complimentat i segellat per l’entitat bancària (imprès 2A). OBLIGATORI. 

   Acreditació mitjançant FACTURES de la despesa efectuada. No s’admeten factures de data anterior a la data de la sol·licitud dels ajuts. 

OBLIGATORI. 

  

Justificants de pagament de les factures mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA. No s’admeten altres modalitats de pagament, ni tampoc 

justificants amb data de pagament anterior a la data de la sol·licitud dels ajuts, excepte que quedi constància i s’acrediti el seu caràcter 

de pagament a compte d’obres futures contractades. OBLIGATORI. 

EN CAS QUE S’HAGI ENDOSSAT LA SUBVENCIÓ no caldrà acreditar el punt anterior per l’import endossat i serà suficient el model d’endós 

de la subvenció (imprès 2B). En cap cas s’acceptarà l’endós fraccionat a diversos beneficiaris. NOMÉS SI ÉS EL CAS. 

  REBUTS que acreditin el cobrament, per part de l’emissor de les factures, de les obres i/o actuacions realitzades, relacionades a les factures 

emeses. Els rebuts hauran d’incloure les dades següents: nom de la persona o empresa, segons el cas, que ha realitzat les obres o 

actuacions; el número de factura; la signatura i el NIF/CIF de la persona o empresa que emet el rebut; data d’emissió del rebut; 

l’import; nom i NIF del receptor del rebut. OBLIGATORI. 

Fotografies de la totalitat dels elements i espais rehabilitats. No s’acceptaran imatges o reproduccions obtingudes per mitjans 

diferents a la fotografia, com poden ser imatges obtingudes a Google Maps o altres aplicacions informàtiques. OBLIGATORI. 

Acreditació dels treballs o instal·lacions realitzats mitjançant els següents certificats, informes o documents. NOMÉS SI ÉS EL CAS: 

- En el cas d’Instal·lació d’aparells elevadors / plataformes elevadores, caldrà: 

 Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya         

 En cas que el sol·licitant sigui el propietari de l’habitatge arrendat, acreditació de l’empadronament de les    persones arrendatàries. 

NOMÉS SI ÉS EL CAS. 

  En cas d’HABITATGE BUIT (a data de sol·licitud) ubicat a un edifici en règim de propietat horitzontal, CONTRACTE D’ARRENDAMENT 

VIGENT REGISTRAT, acreditació del dipòsit de la fiança obligatòria a INCASOL, i últim rebut mensual de lloguer pagat/cobrat. NOMÉS 

SI ÉS EL CAS. 

   En cas d’HABITATGE BUIT (a data de sol·licitud) ubicat a un edifici no constituït en règim de propietat horitzontal, ACREDITACIÓ DE 

LA SEVA INCLUSIÓ A LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL de la Generalitat de Catalunya o a altres programes públics anàlegs en les 

condicions definides al punt 7e) de la convocatòria. NOMÉS SI ÉS EL CAS. 

 Així mateix, d’acord amb el punt 9c) de la convocatòria, en el cas que el termini comprès entre la data d’inici d’obres i la data de final 

d’obres sigui igual o inferior a trenta dies naturals, es presenta també la documentació justificativa de l’INICI DE LES OBRES així com 

l’autorització municipal definitiva de les obres en cas de no haver-ne disposat a data de sol·licitud. NOMÉS SI ÉS EL CAS. 

 

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 Barcelona, a fi de tramitar i gestionar expedients 

de subvencions de la present convocatòria. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Direcció General del 

CMH (carrer núm. 60, Edifici E, 6a planta, 08040 Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets LOPD”, i adjuntant còpia de document que acrediti la vostra 

identitat. 
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